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  املقدمة
  
   :البحث عنوان وبيان ، االفتتاحية -١ 
 مـن  بـاهللا  ونعوذ ، ونستغفره ، ونستعينه ، حنمده هللا مدـاحل إن  
 ومن ،   له مضل فال اهللا يهده من ، اـأعمالن يئاتـس ومنا ،   أنفسن شرور
 ، لـه  شـريك  ال دهـوح اهللا إال إله ال أن وأشهد ،  له هادي فال يضلل
 ، وأصحابه ، آله وعلى ،   عليه اهللا صلى ،   ورسوله عبده حممداً أن وأشهد
   .كثرياً تسليماً وسلم ، الدين يوم ىلإ بإحسان تبعهم ومن

  
   :بعد أما  
،  األحكام علمت به إذ ؛ سامية ومرتلة،  عالية مكانة الدين يف للفقه نفإ
القـومي  اهللا ديـن  على الناس حياة فتستقيم ، احلرام من احلالل عرفوي ، 

، ) ١(  ً خـريا  بـه  اهللا أراد فقد له قوفِّ فمن ، املرسلني دـسي هدي وعلى
  . ذكراً له عـرفو

                                                           
، رواه  ) اً يفقه يف الـدين      من يرد اهللا به خري    : ( أشرت بذلك إىل قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم          ) ١(

، ) ٧١( ، بـرقم     ٣٩/ ١من يرد اهللا به خرياً يفقـه يف الـدين ،            : البخاري ، كتاب العلم ، باب       
، عن معاوية رضي    ) ١٠٣٧( ، برقم    ١٧٩/ ٧النهي عن املسألة ،     : ومسلم ، كتاب الزكاة ، باب       

  .اهللا عنه
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 وال ، الظنـون  مـن  ظناً وال ، بالغيب رمجاً ليس نـالدي يف والفقه
 وفـق  إال يتـأتى  ال إنه بل ، برهان وال حجة بال أحد كل يدعيها دعوى
 حيـصل  فال،  ) الفقهأصول  (  بـ   تسمى ما وهي ، قومية صحيحة أصول
 ، ظـر الن يف والتزمهـا  ، األصـول  هـذه  علم من إال السديد الفقه على

   .واالختيار ، والترجيح ، واالستدالل
 املوصلة العلوم أهم من لكونه ؛ وفضيلة شرفاً األصول لعلم كان وهلذا

 نبيه سنة ومن ، تعاىل اهللا كتاب من واستخراجها ، الفقه أحكام معرفة إىل
 اهللا بفـضل   - العاصم فهو ،  الصحيح املنهج وفق ، وسلم عليه اهللا صلى
 أدلتـها  من الشرعية األحكام استنباط يف اخلطأ من لفقيها لذهن  - تعاىل

   .التفصيلية
 أنفـع  من فيه البحث كان ، املرتلة ذه الفقه ولـأص علم كان فلما
 املـسائل  لتلك سليم تصور من الباحث جينيه ملا ؛ بركة وأعظمها ، العلوم

  . الفقهية الفروع يف ألثرها ومعرفة،  األصولية
 يكـون  أن علـى  حرصـت  ، العلم هذا يف حثالب على عزمت وملا
 كـبري  أثر له يكون وأن ، منه أبواب بعدة يتعلق موضوعاً البحث موضوع

 هـذا  إىل تعاىل اهللا فوفقين ، أعظم منه الفائدة لتكون ؛ الفقهية الفروع يف
ـ  وقد ، التخيري موضوع وهو أال ، املوضوع  عنـد  التخـيري  " ميتهـس
   " .- يقيةتطب نظرية دراسة - األصوليني
 فيـه  عملي جيعل وأن ، واآلخرة الدنيا يف به ينفعين أن تعاىل اهللا أسأل
   . لعباده نافعاً ، ملرضاته موافقاً ، لوجهه خالصاً
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  :أمهية املوضوع -٢
  

 ـم  كثرية أمور يف يدخل كونه إىل حبثه املراد املوضوع أمهية ترجع
 ، والغـسل  الوضوء فاتص بني التخيري يف كما ، الطهارةمثل   ، املكلف
 بـني  والتخيري ، وقتها أجزاء بني إيقاعها يف التخيري يف كما ، الصالة ومثل
 التخيري يف كما ، الزكاة ومثل ، التورك وصفات ، االستفتاح دعاء صفات

 وقـت  أجـزاء  بني قضائه يف التخيري يف كما ، الصيام ومثل ، اجلربان يف
 األذى وفدية ، الصيد جزاء يف يريالتخ يف كما ، جـاحل ومثل ، اءـالقض

   .الفقه أبواب يف منثور هو مما ذلك وغري ، النسك وأنواع، 
 الـدليلني  بني اتهد كتخيري ، االجتهاد باب يف دخوله إىل باإلضافة
 كتخيري ، التقليد باب يف وكذلك ، أحدمها لديه يترجح مل إذا املتعارضني

 فيـه  أصبحت الذي ، العصر هذا يف السيما ، اتهدين فتاوى بني املقلد
 تكون وأحياناً ، املختلفة اإلعالم وسائل طريق عن العوام إىل تصل الفتاوى
 هـل  ، أمره من حرية يف العامي فيقع ، دةـواح مسألة يف وهي ، متضادة
   .؟ ال أو بينها يتخير

 وحـري  جدير ، األمهية وذه ، الشمولية ذه موضوعاً أن شك فال
   .التقعيدية األصولية ةبالدراس
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   :املوضوع اختيار أسباب -٣
   

   :يأيت ما إىل املوضوع هلذا اختياري أسباب تعود
  . إليها أشرت اليت أمهيته -١
        مـستوفياً  حبثاً قبل من حبث أن بقـيس مل ملوضوع ةـدراس أنه -٢

  .مستقل نفـمص يف أبرزه أن فأردت ، - علمي حسب -
 الـيت  لـاملسائ السيما ، رـختيي فيها وقع اليت لـئاملسا حترير -٣ 
 يل ترجح الذي ولـالق أن أبني    فأردت ، هاـفي رـالتخيي يف اخلالف وقع
   .  - كما تقدم ذلك - فـاملكل م لـمسائ هاـلكون ؛ هاـفي

 والـيت  ، األصول كتب يف املبثوثة املسائل وتأصيل مجع اولةـحم -٤ 
   .بالتخيري تعلق هلا

 الـيت  والسهولة اليسر جوانب من جانب عن يتكلم موضوع هأن -٥
   .الغراء شريعتنا ا جاءت
 أصول علم من متفرقة مباحث على يشتمل املوضوع هذا كون -٦ 
 أبواب خمتلف يف األصولية حصيلته إثراء على الباحث اعدـيس مما ، الفقه
   .حمدد واحد موضوع يف البحث خبالف ، الفقه أصول
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 تـساعد  ، بالتخيري تتعلق وفقهية أصولية قواعد على ليشتم أنه -٧
 بعبارة حمررة قواعد وهي ، طريق بأيسر املوضوع هذا جزئيات معرفة على
   .وضبطها حفظها يسهل مما، وجيزة
  
   :املوضوع حول السابقة الدراسات -٤
 هـذا  وعلى ، خبصوصه وعـاملوض هذا يف سابق حبث على أقف مل
ـ  يف ثـحب أول وـه -سب علمي    ح - البحث ذاـه ونـيك  ذاـه

   .- احلمد وهللا - اجلانب
 فقهـي  ثـحب على وقفت فقد بالتخيري عنيت اليت الدراسات  وأما 
 يف مقارنـة  ةيتطبيق دراسة مع  - سالميةاإل الشريعة يف التخيري : " بعنوان
 الفكي اهيمرإبصديق  /  للشيخ،  " - اداتـالعب عدا الفقه أبواب ائرـس
 يف الـشريعة  كليـة  من املاجستري درجة لنيل ةمقدم أطروحة ووه ، علي
صفحة ، وقـد تــمت مناقـشتها        ) ٣٠٢(، تقع يف     القرى أم جامعة

هـ ، وكانت جلـنة املنـاقشة مكونـة مـن         ١٤١٧ / ٧ / ٨بتـاريخ  
أمحد بن  / ، والدكتور   ) مشرفاً  ( سليمان بن وائـل التوجيري     / الدكتـور

مناقشاً ( عابد بن حممد السفياين     / ، والدكتور    ) مناقشاً( عبداهللا بن محيد    
. (   
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 والتطبيـق  الفقهية القواعد بني فيه مجع مسلكاً الباحث فيه سلك وقد
 أول يف املسلك هذا على الباحث نص كما ، العبادات عدا فقهلا أبواب من
   .حبثه

وقد جعل حبثه مكوناً من مقدمة ، وثالثة أبواب ، وخامتة ، فذكر يف              
اب األول املبـاحث التأصيلية  للتخيري ، كتعريف التخيري ، وأدلتـه ،              الب

اخل ، ولكنه مل يستوف الكالم على بعـضها ، كـشروطه ،             ... وحكمته  
 ، وذكر يف الباب الثاين      - كما سيتبني ذلك إن شـاء اهللا تعاىل         -وصيغه  

اخلـالف  طائفة من القواعد والضـوابط الفقهية املتعلقة بالتخيري ، مث ذكر           
يف متعلق اخلطاب الوارد يف الواجب املخري ، واخلالف يف جـواز احملـرم              

 كما هي العادة يف حبث      –املخري ، دون ذكر األدلة واملناقشة والترجيـح        
 ، وذكر يف الباب الثالث تطبيقات مقارنة على أبـواب           -املسائل اخلالفية   

راة ، وختيري من أسـلم      الفقه فيما عدا العبادات ، فذكر التخيري يف بيع املص         
وحتته أكثر من امرأة مباحة ، وختيري املرأة  بني نفسها وزوجهـا ، وختـيري    
املميز بني والديه بعد احلضانة ، وختيري أولياء الدم  بني القـصاص والديـة               

  .اخل ... والعفو 
وذا يتبني أنه مل يتعرض ملعظم املسائل األصولية املهمة اليت وقع فيها            

ل التخيري يف زمن الفعل املأمور به ، والتخيري بني املكلفني فـيمن             ختيري ، مث  
يقوم بامتثال املأمور به ، وختيري اتهد يف العمل بأحد الدليلني املتعارضني ،             
وختيري املقلد بني اتهدين ، كما أنه مل يتعرض للقواعد األصولية اليت وقع             

 .       فيها ختيري 
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  : أمرين يف حبثي وبني بينه وقالفر أهم أُخلص أن وميكن
 وزدت عتـتوس اليت ، املشتركة التأصيلية احثـاملب:  األول األمر

   :وهي ، فيها
مع عدم التعرض للخالف يف     ، ذكر مخسة منها    :  وط التخيري شر -أ

  .ومع إضافيت شرطاً سادساً خمتلفاً فيه ، اثنني منها 
ما كان بالزم   : "  أضفت إىل الصيغ غري الصرحية    :  صيغ التخيري    -ب
  " .القول 

ق إبراهيم  ـصدي/  خـاملباحث اليت مل يتطرق إليها الشي     : األمر الثاين   
   :- حفظه اهللا -

   .التخيري يف الكراهة -  أ
  . التخيري يف زمن الفعل املأمور به -ب
  . التخيري بني املكلفني فيمن يقوم بامتثال املأمور به -ج
  .حد الدليلني املتعارضني  ختيري اتهد يف العمل بأ-د 
  . ختيري املقلد بني اتهدين -ـه
  .  القواعد األصولية اليت وقع فيها ختيري - و
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  : خطة البحث -٥
  

  .وخامتة ، وثالثة أبواب ، مقدمة :   يتكون البحث من
  

   : املقدمة
  :وتشتمل على 

  .وبيان عنوان البحث ،  االفتتاحية -١
  . أمهية املوضوع -٢
  .اب اختيار املوضوع  أسب-٣
  . الدراسات السابقة حول املوضوع -٤
  .  خطة البحث -٥
  . منهج البحث -٦
  

  : حقيقة التخيري :  الباب األول
  :ويشمل مخسة فصول 

  :  وأركانه تعريف التخيري:  الفصل األول
  :ويشمل مبحثني 
  .تعريف التخيري :  املبحث األول
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  .أركان التخري : املبحث الثاين 
  
الفرق بني التخيري وبعض املصطلحات اليت هلا به نوع         : فصل الثاين    ال
  : تصال ا

  :ويشمل مبحثني 
  .الفرق بني التخيري واإلطالق : املبحث األول 
ـ   ـالفرق بني التخيري عند األص    : املبحث الثاين    د ـوليني والتخيري عن

  . ءالفقها
  

  : شروط التخيري : الفصل الثالث 
  :ويشمل مبحثني 

  .شروط التخيري املتفق عليها :  األول املبحث
  .شروط التخيري املختلف فيها : املبحث الثاين 

  
  :صيغ التخيري : الفصل الرابع 

  :ويشمل مبحثني 
  .صيغ التخيري الصرحية : املبحث األول 
  .صيغ التخيري غري الصرحية : املبحث الثاين 

  
  .موانع التخيري : الفصل اخلامس 
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  :كام التخري وأنواعه أح: الباب الثاين 
  :ويشمل فصلني 
  :أحكام التخيري : الفصل األول 

  :ويشمل مبحثني 
  .حكم فعل أحد األمور املخير بينها : املبحث األول 
  .حكم فعل مجيع األمور املخير بينها :  املبحث الثاين 

  
  :أنواع التخيري : الفصل الثاين 

  :ويشمل مخسة مباحث 
  :ري يف املكلف به فعالً وتركاً التخي: املبحث األول 

  :ويشمل مخسة مطالب 
  .التخيري بني الوجبات : املطلب األول 
  .التخيري بني املندوبات : املطلب الثاين 

  .التخيري الواقع يف املباح : املطلب الثالث 
  .التخيري يف التحرمي : املطلب الرابع 

  .التخيري يف الكراهة : املطلب اخلامس 
  

  :التخيري يف زمن الفعل املأمور به : ين املبحث الثا
  :ويشمل متهيداً ومطلبني 

  .يف تقسيم املأمور به باعتبار الزمن :  التمهيد 
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  .التخيري يف إيقاع الواجب بني أزمنة متعددة : املطلب األول 
  .التخيري يف إيقاع املندوب بني أزمنة متعددة : املطلب الثاين 

  
  :  املكلفني فيمن يقوم بامتثال املأمور به التخيري بني: املبحث الثالث 

  :متهيداً وثالثة مطالب : ويشمل 
يف تقسيم املأمور به باعتبار املكلفني إىل ما يلزم كل مكلف           : التمهيد  

  .وما خيري املكلفون يف امتثاله بينهم 
  .التمثيل هلذا النوع من التخيري : املطلب األول 
  .وع من التخيري املخاطب ذا الن: املطلب الثاين 

تعين إمتام املأمور به يف هذا النوع من التخيري على من           : املطلب الثالث   
  .شرع فيه 

  
  .ختيري اتهد يف العمل بأحد الدليلني املتعارضني :  املبحث الرابع 

  
  .ختيري املقلد بني اتهدين :  املبحث اخلامس 
  :ويشمل مطلبني 
  .ني جمتهدي بلده يف االستفتاء ختيري املقلد ب: املطلب األول 
  .ختيري املقلد بني فتويني خمتلفتني من جمتهدين : املطلب الثاين 
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تطبيقات على القواعد األصولية والقواعـد الفقهيـة        :  الباب الثالث   
  :املتعلقة بالتخيري 

  : ويشمل متهيداً وفصلني 
الـضوابط  يف تعريف القواعد األصولية ، والقواعد الفقهية ، و        : متهيد  

  .الفقهية 
  :القواعد األصولية اليت وقع فيها ختيري : الفصل األول 

  القاعدة األوىل
  "األمر يف الواجب املخير يف امتثاله بني أمرين فأكثر متعلق بواحد منها " 

  القاعدة الثانية
  "التخيري يف إيقاع الواجب بني أزمنة متعددة ثابت شرعاً " 

  القاعدة الثالثة
  " املخير يف امتثاله بني املكلفني واجب على مجيعهم الواجـب" 

  القاعدة الرابعة
  "للمكلف التخيري يف املباح بني الفعل والترك " 

  القاعدة اخلامسة
  "التخيري يف اجتناب احملرم بني أمرين فأكثر جائز شرعاً " 

  القاعدة السادسة
  "دمها للمجتهد التخيري بني دليلني متعارضني مل يترجح لديه أح" 

  القاعدة السابعة
  "للمقلد التخيري بني جمتهدي بلده يف االستفتاء " 
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  القاعدة الثامنة
  "للمقلد التخيري بني فتويني من جمتهدين أحدمها أفضل من اآلخر " 

  القاعدة التاسعة
  "للمقلد التخيري بني فتويني من جمتهدين مستويني عنده يف الفضل " 

  القاعدة العاشرة
 "سقط الترتيب التخيري ي"  

وسوف يكون الكالم عن كل قاعـدة من القواعد السابقة يف املباحث 
  :التالية 

  .بيان معىن القاعدة : املبحث األول 
  .تعبري علماء األصول عن هذه القاعدة : املبحث الثاين 

  .أمثلة هلذه القاعدة وفروع هلا : املبحث الثالث 
  

  :قع فيها ختيري القواعد الفقهية اليت و: الفصل الثاين 
  القاعدة األوىل

العبادات الواردة على وجوه متعددة جيوز فعلها على مجيع تلك الوجوه " 
  "الواردة فيها من غري كراهة لبعضها ، وإن كان بعضها أفضل من بعض 

  القاعدة الثانية
من ثبت له أحـد أمرين ، فإن اختار أحدمها سقط اآلخر ، وإن أسقط " 

، وإن امتنع منهما فإن كان امتناعه ضرراً على غريه أحدمها ثبت اآلخر 
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استوىف له احلق األصلي الثابت له إذا كان مالياً ، وإن مل يكن حقاً ثابتاً 
  "سقط ، وإن كان احلق غري مايل اُلزم باالختيار 

  القاعدة الثالثة
من ابتلي ببليتني متساويتني يأخذ بأيهما شاء ، وإن اختلفتا خيتـار " 

   "أهوما
  القاعدة الرابعة

  "االختيار ال يتحقق يف موضع االضطرار " 
  القاعدة اخلامسة

  "ما جاز فيه التخيري ال جيوز فيه التبعيض " 
  القاعدة السادسة

  "يقع التخيري بني جنسني أو أكثر حكمهما واحد " 
  القاعدة السابعة

  "ن ما خيير فيه إذا اختار أحد األمرين مث اختار اآلخر قد يلزما" 
  القاعدة الثامنة

إذا خري العبد بني شيئني فأكثر فإن كان التخيري ملصلحته فهو ختيري يرجع " 
إىل شهوته واختياره ، وإن كان ملصلحة الغري فهو ختيري يلزمه فيه االجتهاد 

  "يف األصلح 
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  القاعة التاسعة
كل خيار يرجع إىل احلظ واملصلحة جيوز التوكيل فيه ، وكل خيار يرجع " 

إىل اإلرادة والشهوة ال جيوز التوكيل فيه ، وكل خيار تردد بينهما ففيه 
  "خالف 

  القاعدة العاشرة
  " إن تعلَّق بالذمة كانت اخلرية للدافع قما دخله التخيري من احلقو" 

  القاعدة احلادية عشرة
  "ما دخله التخيري من احلقوق إن تعلق بالعني كان اخليار للمستحق" 

   عشرةالقاعدة الثانية
  "فهو فيه خمير " أو " كل شيء يف القرآن " 

  القاعدة الثالثة عشرة
مىت ذُكرت بني األجزية املتفقة األسباب فهي للتخيري ، وإال " أو " كلمة " 

  " فللترتيب 
  القاعدة الرابعة عشرة

فما بدأ فيه : إذا أمر اهللا بأشـياء وعطف بعضها على بعض نظرت " 
األغلظ كان للتخيري ، وما بدأ فيه باألغلظ كان باألخف ، مث ذكر بعده 

  "للترتيب 
وسوف يكون الكالم عن كل قاعـدة من القواعد السابقة يف املبحـثني            

  :التاليني 
  .بيان معىن القاعدة : املبحث األول 
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  أمثلة وفروع للقاعدة : املبحث الثاين 
  

  .وفيها أهم النتائج :  اخلامتة 
  

  : الفهارس العلمية 
  :شمل الفهارس التالية وهي ت
  . فهرس اآليات -١
  . فهرس األحاديث -٢
  . فهرس اآلثار -٣
  . فهرس املسائل الفقهية -٤
  . فهرس األعالم -٥
  . فهرس الفرق واملذاهب -٦
  . فهرس املصادر -٧
  . فهرس املوضوعات -٨
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  : منهج البحث -٦
  

  :منهجي يف البحث يتضمن ما يلي 
  :ي الموضوع منهج الكتابة ف:  أوالً 

  :وقد كان على ضوء النقاط التالية 
  . االستقراء التام ملصادر املسألة ، ومراجعها على قدر املستطاع -١
 . االعتماد عند الكتابة على املصادر األصيلة يف كل مسألة حبسبها -٢
   .- إن احتاج املقام لذلك - التمهيد للمسألة مبا يوضحها -٣
 : ات املنهج التايل  اتبعت يف دراسة التعريف-٤
بدأت باجلانب الصريف للكلمـة املطــلوب       :  التعريف اللغوي    -أ

 .تعريفها ، مث جانب االشتقاق ، مث جانب املعىن اللغوي 
بدأت بذكر تعريفات العلماء للمصطلح     :  التعريف االصطالحي    -ب

املطلوب تعريفه ، مع شرح كل تعريف منها ، وبيان ما ورد عليـه مـن                
 ومناقشات ، حىت أتوصل إىل التعريف املختار ، مث بينت وجه            اعتراضـات

  .هاختياره ، مث شرحته وبينت حمترزا ت
  . ذكرت املناسبة بني التعريف اللغوي والتعريف االصطالحي -ج
  : اتبعت يف حبث املسائل اخلالفية املنهج التايل -٥
  . حررت حمل اخلالف فيها -أ
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ن قال بكل قول ، مبتدئاً بقول        ذكرت األقوال فيها ، مع ذكر م       -ب
  .القائلني بالتخيري 

 ذكرت مجيع أدلة كل قول بعد ذكره مباشرة ، مع بيان وجـه              -ج
 إذا كانت املسألة من املسائل الكبار فإين أقتصر على          الداللة من الدليل ، إال    

  .أقوى األدلة خشية اإلطالة 
جلـواب   ذكرت ما يرد على الدليل من مناقشات واعتراضات ، وا         -د

   .- إذا أمكن ذلك -عنها بعد ذكر الدليل مباشرة 
 رجحت ما ظهر يل رجحانه ، بناًء على سـالمة أدلة القول أو             -هـ
  .وبطالن أدلة األقوال اُألخرى أو بعضها ، بعضها 
أهو لفظي أم معنوي ، وذكرت ما يترتب        :  ذكرت نوع اخلالف     -و

  . مكن ذلك  ما أ- إن كان معنوياً -عليه من مثرة فقهية 
   .- ما أمكن ذلك - ذكرت سبب اخلالف يف املسألة -ز
 اعتنيت بضرب األمثلة لكل نوع من أنواع التخيري ، مـع ذكـر           -٦

  .الدليل على التخيري يف كل مثال ، وبيان وجه التخيري فيه 
 قمت بصياغة مادة البحث بأسلويب ، ما مل يكن املقام يتطلـب             -٧

  . بنصه ذكر الكالم بنصه فإين أذكره
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  :منهج التعليق والتهميش : ثانياً 
  :وقد كان على ضوء النقاط التالية 

 بينت أرقام اآليات القرآنية ، وعزوا إىل سورها ، فإن كانت آية             -١
، وإن كانت جزءاً من     ) كذا  ( من سورة   ) كذا  ( اآلية رقم   : كاملة قلت   

  ) .كذا ( من سورة ) كذا ( من اآلية رقم : آية قلت 
 خرجت األحاديث واآلثـار الواردة يف البحث ، فـإن كـان            -٢
 أو األثر يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت بتخرجيه منـهما ، وإال             ثاحلدي

خرجته من أمهات كتب السنة ، مع ذكر ما قاله أئمة علم احلديث فيه من               
 .حيث القوة والضعف 

ورقم ، فحة  واجلزء والص ، الكتاب ، والباب    : وذكرت عند التخريج    
   .- إذا كان له رقم -احلديث 
 إن كان له    - قمت بعزو األشعار إىل مصادرها من ديوان الشاعر          -٣
  .وإال فمن دواوين األدب واللغة  ، -ديوان 
ومل أعتمـد   ،  عزوت نصوص العلماء ومذاهبهم لكتبهم مباشرة        -٤

كـرت  على الواسطة إال عند تعذر األصل ، وعند االعتماد على الواسطة ذ         
 . أقدم الكتب 

 وثقت نسبة األقـوال إىل املذاهـب من الكتب املعتمدة يف كل           -٥
  .مذهب 
 وثقت املعاين اللغوية من معجمات اللغة املعتمدة ، وذلك باإلحالة           -٦

 .     على املادة ، واجلزء والصفحة 
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 وثقت املعاين االصطالحيـة الواردة يف البـحث من كتــب          -٧
 .ا ، أو من كتب الفن الذي يتبعه هذا املصطلح املصطلحات املختصة 

 قمت بالترمجة لألعالم الذين ورد ذكرهم يف البحث ، مع العناية            -٨
 .بأن تكون الترمجة خمتصرة وافية بالغرض 

 . قمت بالتعريف بالفرق -٩
 أحلت إىل املصدر يف حال النقل منه بالنص بذكر امسه ، واجلزء             -١٠

  ) .انظر ( ل باملعىن ذكرت ذلك مسبوقاً بكلمة والصفحة ، ويف حال النق
) معلومـات النـشر    (  املعلومات املتعلقة باملصادر واملراجـع      -١١ 

اكتفيت بذكرها يف قائمة املصادر ، وال أذكر شيئاً من ذلـك يف هـامش               
  .البحث إال إذا اختلفت الطبعة 

  
  :ابة والتنظيمية، ولغة الكت، ما يتعلق بالناحية الشكلية: ثالثاً 

  :وقد راعيت فيه األمور التالية 
 اعتنيت بضبط األلفاظ ، خاصة اليت يترتب على عـدم ضـبطها             -١

  .شيء من الغموض ، أو إحداث لبس ، أو احتمال بعيد 
وسـالمته من النـاحية اللغوية ،     ،  اعتنيت بصحـة املكتـوب     -٢

 .سلوب واإلمالئية ، والنحوية ، ومراعاة حسن تناسق الكالم ، ورقي األ
 . اعتنيت بعالمات الترقيم ، ووضعتها يف مواضعها الصحيحة -٣
 اعتنيت بانتقاء حرف الطباعة يف العنـاوين ، وصلب املوضوع ،           -٤

 .واهلوامش 
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 : اتبعت يف إثبات النصوص املنهج التايل -٥
 وضع اآليات القرآنيـة بني قوسـني مميـزين على هذا الشـكل          -أ

 {     }.  
حـاديث واآلثـار بني قوسـني مميزيـن على هذا        وضـع األ  -ب
  (    ) .الشكل 
 وضع النصـوص اليت أنقلها عن غريي بني عالميت تنـصيـص           -ج
  ."          " هكذا 
  

 أتقدم بالـشكر اجلزيـل لفـضـيلة الـشيـخ          :وفي الختام   
عبد احملسن بن حممد الريس ، األستاذ املشارك بقسم أصول الفقه           / الدكتور
ة الشريعة بالرياض ، والذي تفضل باإلشراف على هذا البحـث ،            يف كلي 

وأفادين من توجيهاته الرشيدة ، وأرائه السديدة ، وكان نعم املوجه ، يزيل             
األشكال ويوضح الغامض برحابة صدر نادرة ، فشكر اهللا سعيه ، وأصلح            

  . عمله ، وجزاه اهللا خرياً 
نفعنا مبا علمنا ، إنه ويلُّ ذلـك        واهللا أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا ، وأن ي        

والقادر عليه ، واحلمد هللا رب العاملني ، وصلى اهللا وسـلم علـى عبـده                
ورسوله وخامت أنبيائه نبينا حممد ، وعلى آله ، وأصحابه ، ومـن تـبعهم               

  . بإحسان إىل يوم الدين 
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  الباب األول
  حقيقية التخيري

  
  :ويشمل مخسة فصول 

  .تعريف التخيري وأركانه : الفصـل األول   
  الفرق بني التخيـري وبعض املصطلحات اليت هلا به : الفصـل الثاين   

  .    نوع اتصال       
  .شروط التخيري : الفصـل الثالث   
  .صيغ التخيري : الفصـل الرابع    
  .موانع التخيري : الفصـل اخلامس  
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  الفصل األول
  تعريف التخيري وأركانه

  
  :ويشمل مبحثني 
  .تعريف التخيري : املبحث األول 
  :ويشمل فرعني 

  .تعريف التخيري لغة : الفرع األول 
  .تعريف التخيري اصطالحاً : الفرع الثاين 

  .أركان التخيري : املبحث الثاين 
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  : املبحث األول 
  :ريف التخيري تع

  
  :تعريف التخيري لغةً : املطلب األول 

الـذي  " خري  " مصدر خير خيير ، وهو مشتق من مادة         : التخيري لغةً   
اخلاء واليـاء   : "  - رمحه اهللا    –) ١(أصلها العطف وامليل ، قال أبن فارس        

خالف الشر ؛ ألن    : والراء  أصله العطف وامليل ، مث حيمل عليه ،  فاخلري             

                                                           
 الرازي ، أبو احلسني ، كان إماماً يف علم اللغة ، ومشاركاً يف              هو أمحد بن فارس بن زكريا القزويين      ) ١((

مـن  ، علوم شىت ، أصـله من قزوين ، مث أقام قي مهدان مدة ، مث أنتقل إىل الري فنسب إليهـا                      
وجامع التأويل يف تفسري القرآن ، وغريها ، تويف         معجم مقاييس اللغة ، وامل يف اللغة ،         : مصنفاته  

  .هـ ٣٩٥سنة 
  .٢/٤٠ ، معجم املؤلفني ١/١٠٠وفيات األعيان : انظر ترمجته يف 
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خيرتـه بـني   : "  ، تقول    )١("  صاحبه   على أحد مييل إليه ،  ويعطف        كل

فوضت إليه اخليار ؛ ألن املخير جعل للمخير حرية خيار ما           : أي  " الشيئني  
 ،) ٢ (مييل إليه ، واخليار االسم من االختيار ، واالختيار هـو االصـطفاء            

هو صادر من قبـل     هو تفويض الغري يف اصطفاء ما مييل إليه ، ف         : فالتخيري  
ومن ذلك قول الرسول صلى اهللا      . املخير ، واالختيار صادر من قبل املخير        

إن اهللا خير عبداً بني الدنيا وبني ما عنده ، فاختار ما عنـد              : ( عليه وسلم   
   . )٣() اهللا 

 رضي اهللا عنها ، أا كانت أمةً ،         )٤(وكذلك ما جاء يف حديث بريرة       
فخيرها : (  رضي اهللا عنها  )١(ها عبداً ، قالت عائشة    فعتقت ، وكان زوج   

                                                           
 .٢/٢٣٢معجم مقاييس اللغة )  ٢(
 ، خمتـار الـصحاح     ٣٠٨/ ١ ، جممل اللغة     ٦٥١/ ٢الصحاح  : يف كل من    "  خري  " مادة  : انظر  )  ٣(

 ، أساس البالغة    ٣/١٩٤، تاج العروس    ٤٩٧ ، القاموس احمليط ص      ٤/٢٦٤ ، لسان العرب     ٨١ص  
   .١٧٩ص 

، عن  ) ٤٥٤(، برقم   ١/١٧٧اخلوخة واملمر يف املسجد ،      :  رواه البخاري ، أبواب املساجد ، باب          )١(
  .أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه 

ت موالة لبعض بين هـالل ،       بريرة موالة عائشة بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنها ، وكان           : هي   ) ٢(
كانت موالة لقوم من األنصار ، وقيل غري ذلك ، فاشترا عائشة فأعتقتها ، وكانت ختـدم                 : وقيل  

عائشة قبل أن تشتريها ، وكان اسم زوجها مغيثاً ، وكان عبداً ، فخيرها الرسول صلى اهللا عليـه                   
ملدينة وهو يبكي ، واستشفع إليهـا       وسلم ، فاختارت فراقه ، وكان حيبها ، فكان ميشي يف طرق ا            

فـال  : بل أشفع ، قالـت      : أتأمر ؟ قال    : برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال هلا فيه ، فقالت             
  .أريده ، وقد اختلف يف زوجها هل كان عبداً أو حراً ، والصحيح أنه كان عبداً 

= 

٢٨  



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٢٩  

 – تعين بني البقاء مع زوجهـا وفراقـه          –رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  .  ) ٢() فاختارت نفسها 

  

                                                           
= 

  .  ٢/٢٩٧ ، سري أعالم النبالء٦/٣٩ة  ، أسد الغاب٨/٢٩اإلصابة يف متييز الصحابة : انظر ترمجتها يف 
عائشة بنت أيب بكر الصديق ، أم املؤمنني ، تزوجها الرسول صلى اهللا عليه وسلم قبل اهلجـرة                  : هي  ) ٣(

بعامني ، وعمرها ست سنني ، وبىن ا وهي بنت تسع باملدينة ، وذلك              : ببضعة عشر شهراً ، وقيل      
ه ، وهي من املكثرات من الرواية ، فروت عنه علمـاً            يف شوال سنة اثنتني ، كانت أحب نسائه إلي        
  . هـ ، وصلى عليها أبو هريرة رضي اهللا عنه ٥٧كثرياً طيباً مباركاً فيه ، توفيت باملدينة سنة 

   .٤/٣٥٦ ، االستيعاب٤٧ ، طبقات الفقهاء ص ٢/١٣٥سري أعالم النبالء : انظر ترمجتها يف 
، ومـسلم ،    ) ٢٣٩٩( ، بـرقم     ٢/٨٩٦بيع الوالء وهبته ،     : ب   رواه البخاري ، كتاب العتق ، با       )١(

 .، واللفظ ملسلم ) ١٥٠٤(، برقم ١٠/١٩٦إمنا الوالء ملن  أعتق ، : كتاب العتق ، باب 



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٣٠  

  
  :تعريف التخيري اصطالحاً : املطلب الثاين 

مل أجد من األصوليني من عرف التخييـر مبفهومه العام ، وإمنا أطلقوا            
بإزاء اإلباحة ؛ لذلك عرفه بعـضهم مبعـىن اإلباحـة ،            " التخيري" ظ    لف

مفهوم منـه   : لفظ التخييـر   : "  حيث قال    - رمحه اهللا    -) ١(كالشاطيب  
قصد الشارع إىل تقرير اإلذن يف طريف الفعل والتــرك ، وأمـا علـى              

، وبعضـهم عـرف    ) ٢(" سـواء يف قصده ، ورفع احلرج مسكوت عنه         
وأما : "  حيث قال    -  رمحه اهللا     -) ٣(ـة بالتخيري ، كإمام احلرمني      اإلباح

                                                           
هو إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطيب ، أبو إسحاق ، إمام يف فنون شىت ، بارع يف العلوم ، جمتهد ،                     ) ١(

املوافقات يف أصول الـشريعة ، االعتـصام ،         :  لطيفة ، من مصنفاته      له استنباطات جليلة ، وفوائد    
  .هـ ٧٩٠وغريمها ، تويف سنة 

  .٢٣١ ، شجرة النور الزكية ص ٤٦نيل االبتهاج ص : انظر ترمجته يف 
  .٥٣أصول الفقه اإلسالمي للشليب ص : وانظر  . ١/٢٣١املوافقات ) ٢(
ين مث النيسابوري الشافعي ، إمام احلرمني ، أبو املعـايل ،            هو عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلوي        ) ٣(

هـ ، كان متفنناً يف علوم شىت ، إال أنه كان قليل الروايـة              ٤١٩شيخ الشافعية ، ولد يف أول سنة        
الربهان ، والتلخيص يف أصول الفقه ، واية املطلب يف الفقه،           : للحديث معرضاً عنه ، من مصنفاته       

  .هـ ٤٧٨يف أصول الدين ، وغريها ، تويف سنة واإلرشاد ، والشامل 
 ، سري أعالم النبالء     ٣/٣٥٨ ، شذرات الذهب     ٣/٢٤٩طبقات الشافعية الكربى    : انظر ترمجته يف    

١٨/٤٦٨.   



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٣١  

املباح فهو ما خيـر الشارع فيه بني الفعل والتـرك من غري اقتـضاء وال              
  .) ١(" زجر 

وال شك أن التخيري الذي حنن بصدد حبثه أعم من اإلباحــة ؛ ألن              
 فكل إباحة ختيري وال     اإلباحـة تعترب فرداً من األفراد اليت يشملها التخيري ،        

عكس ؛ ألن التخيري كما يكون بني فعل املبـاح وتركـه يكـون بـني                
 كما سيأيت   -الواجـبات ، ويكون بني املندوبات ، ويكون يف غري ذلك           

  .) ٢( -تفصيله إن شاء اهللا 
، ويف الـشروط    ) ٣(وبعد النظر يف إطالقات األصوليني للفظ التخيري        

  : نضع له تعريفاً يبين املراد به عندهم ، فنقول اليت اشترطوها له ، ميكن أن
هو تفويض الشـارع األمـر إىل املكلف يف انتقاء بعض         : التخيري  " 

  " .خصالٍ بشروط معلومة 
  

  :شرح التعريف وبيان حمترزاته 
تصيريه ورده إليه ، وجعله     : أي  " تفويض الشارع األمر إىل املكلف      " 

  .احلاكم فيه 

                                                           
   .٢/٢١٦الربهان ) ١(
  . وما بعدها ٩٦ص : انظر ) ٢(
 .  ١/٤١٣موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند املسلمني : انظر تعريفات للتخيري ) ٣(



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٣٢  

البد أن يكون املفوض هـو الـشارع ،         : أي  " ارع  الش: " وقولنا  
احتراز من تفويض غري الشارع ، كأن يفوض زيد بيع إحدى سـلعتيه إىل              
عمرو ، هذا وإن كان ختيرياً يف اللغة إال أنه ليس ختييــراً يف اصـطالح                

  .األصوليني ؛ لكونه ليس من الشارع 
  

وض إليه مكلفـاً ،     البد أن يكون املف   : أي  " إىل املكلف   : " وقولنا  
احتراز من التخيري عند الفقهاء ، فإم ال يشترطون فيه تكليف املخير ، بل              
يشترطون العقل ، فيدخـل يف ذلك املميز ، كتخييـر الصيب املميز بـني             

  .) ١(أبويـه 
  
هذا بيان فيما يكون فيه التفويض ، فهو        " : يف انتقاء بعض خصالٍ     " 

صلة من خصلتني ، كالتخيري يف املباح بـني الفعـل           قد يكون يف انتقاء خ    
والترك ، وقد يكون يف انتقاء خصلة من أكثر من خصلتني ، سواء كانت              
حمصورة ، كالتخيري يف كفارة اليمني بني اإلطعام ، والكسوة ، والعتق ، أم              
غري حمصورة ، كتخيري املقلد بني اتهدين يف االستفتاء ، وقد يكـون يف              

ر من خصلة من أكثر من خصلتني ، كتخيري من أسلم وحتته أكثر             انتقاء أكث 
  .من أربع نسوة ، فله أن خيتار منهن أربعاً فما دون 

  

                                                           
 . وما بعدها ٧التخيري يف الشريعة اإلسالمية ص : انظر ) ١(



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٣٣  

أي أن التخيري عند األصوليني البد أن تتوفر فيه         " : بشروط معلومة   " 
شروط ليكون صحيحاً ، مثل أن تكون األمور املخيـر بينـها متميـزة             

وية يف الرتبة ، وغري ذلك من الـشروط الـيت           للمكلف ، وأن تكون متسا    
  .) ١( - إن شاء اهللا -سيأيت شرحها بالتفصيـل 

  
وذا يتبين أن التخيري يف اصـطالح األصـوليني ال خيرج عن معناه           
اللغوي ، إال أنه زيد فيه بعض القيـود مما جعله أضيق منه ، ككونه مـن                

  .      ه شروط معلومة الشارع ، وكونه إىل املكلف ، وكونه يشترط ل
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . وما بعدها ٤١ص : انظر ) ١(



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٣٤  

  
  :املبحث الثاين 

  :أركان التخيري 
  

  :للتخيري ثالثة أركان ينبين عليها ، وهي 
  .وهو من صدر منه التخيري ، وهو الشارع هنا: املخير : الركن األول 

  
  . وهو منُ وجه إليه التخيري ، وهو املكلف هنا : املخير : الركن الثاين 

  
وهو ما يتعلق به اخلطاب مـن األمـور         : املخير فيه   : الثالث  الركن  

   .)١(املخير بينها 
ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ولكن       { : قوله تعاىل   : مثال ذلك   

يؤاخذكم مبا عقدمت األميان فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط مـا            
خير هو اهللا سبحانه    ، فامل ) ٢(} تطعمون أهليكم أو كسوم أو حترير رقبة        

، واملخيـر هو املكلف الذي حنث يف ميينه ، واملخير فيه هو اإلطعـام ،               
  . والكسوة ، والعتق 

                                                           
   .٣٦التخيري يف الشريعة اإلسالمية ص : انظر ) ١(
  . ، من سورة املائدة ٨٩من اآلية رقم ) ٢(



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٣٥  

: من قتل له قتيل فهو خبري النظرين   : ( وكقوله صلى اهللا عليـه وسلم      
، فاملخير هو اهللا تعاىل على لسان رسوله        ) ١() إما أن يودي ، وإما أن يقاد        

هللا عليه وسلم ، واملخير هو املكلف الذي قتل له قتيل ، واملخير فيه              صلى ا 
  . هو الدية ، والقود 

  

                                                           
، برقـم   ٦/٢٥٢٢من قتل له قتيل فهو خبيـر النظرين ،         : رواه البخاري ، كتاب الديـات ، باب        ) ١(

 ، برقـم   ٩/١٨٢،  ... حتريـم مكة وصيدها وخالها     : ، ومسلم ، كتاب احلج ، باب        ) ٦٤٨٦(
  .، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ) ١٣٥٥(



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٣٦  

  
  

  الفصل الثاين
الفرق بني التخيري وبعض املصطلحات 

  اليت هلا به نوع اتصال
  

  :ويشمل مبحثني 
  .الفرق بني التخييـر واإلطالق : املبحث األول 
ـ  : املبحث الثاين    ر عند األصوليني والتخـيري عنـد       الفرق بني التخيي

  .الفقهاء 
  
  
  



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٣٧  

  
  : املبحث األول 

  :الفرق بني التخيري واإلطالق 
  

تناول اللفظ واحداً غري معين باعتبار حقيقة شـاملة         : " اإلطالق هو   
} رقبة  { ، فإن قوله    ) ٢(} فتحرير رقبة   { :  ، مثل قوله تعاىل      )١(" جلنسه  

ن جنس الرقاب ، وهي غري حمـصورة ،         يتناول رقبة واحـدة غري معينة م     
  .فإذا أعتق أي رقبة من رقاب الدنيا فقد أجزأه ذلك ، وهو خمير بينها 

تنـاول اللفظ واحداً غري معين مـن أمـور         : " خبالف التخيري فإنه    
، فمثال تناوله واحداً غري معين مـن أمـور          " حمصـورة أو غري حمصورة     

: ارة اليمني ، الواردة يف قـوله تعاىل        التخيري بني خصال كف   : حمصـورة  
فكفارته إطـعام عشرة مسـاكني من أوسـط ما تطعمون أهليكم أو          { 

، ومثال تناوله واحداً غري معين من أمور غري         ) ٣(} كسوم أو حترير رقبة     
ختيري األمة يف عقد اإلمامة ألي رجل شاءوا إذا استوت أحواهلم           : حمصورة  

  .) ٤(ة ومحل أعبائها يف كمال خصال اإلمام

                                                           
   .٣/٣٩٢ ، شرح الكوكب املنري ٢/٧٦٣روضة الناظر : انظر ) ١(
 . ، من سورة اادلة ٣من اآلية رقم ) ٢(
 .ئدة  ، من سورة املا٨٩من اآلية رقم ) ٣(
   .٢٠٩ ، إحكام الفصول ص ٢/١٥٢التقريب واإلرشاد : انظر ) ٤(



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٣٨  

وذا يتبين أن التخيري واإلطـالق يتفقان يف أمر ، ويفترقان يف أمـر             
  . آخـر 

أن كل واحد منهما يتناول واحداً غري معين ، ويفترقـان          : يتفقان يف   
أن التخيري قد يكون بني أمور حمصورة ، وقد يكون بني أمـور غـري               : يف  

  .حمصورة 
 التخيري فيه إال بني أمور غري حمصورة ؛ ألنـه           أما اإلطالق فال يكون   

  .يكون بني مجيع أفراد اجلنس الواحد ، وهي ال تنحصر ، كالرقاب مثالً 
  

فيكون التخيري أعم من اإلطالق ؛ ألن اإلطالق يعترب فرداً من األفراد            
اليت يشملها التخيري ، فكل إطالق ختيري وال عكس ؛ ألن التخـيري كمـا               

 ، وهو التخيري بني أفراد اجلنس الواحد اليت ال تنحـصر            يكون يف اإلطالق  
بعدد ، يكون كذلك يف غريه ، كالتخيري بني األجناس احملصورة بعـدد ،              
كما يف التخيري بني خصال كفارة اليمني ، وكالتخيري بني أفـراد اجلـنس              
الواحد احملصـورة بعدد ، كما يف التخيري بني صـفات جلوس التـورك           

   .)١(يف الصـالة 
  
  
  

                                                           
   .٨٥-١/٨٤ ، اإلاج ٢/٢٠الفروق : انظر ) ١(



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٣٩  

  
  : املبحث الثاين 

الفرق بني التخييـر عند األصوليني والتخييـر عند 
  :الفقهاء 

  
تفويض األمر إىل شخص عاقل يف اختيار       : " التخيري عند الفقهاء هو     

، وذا يتبني أن    " خصلة من خصلتني أو أكثر معينة شرعاً بشروط معلومة          
األصوليني ، إال أما يفترقان يف      التخيري عند الفقهاء هو مبعىن التخيري عند        

أن التخيري عند األصوليني يشترط فيه أن يكون املخير مكلفاً ؛ وذلك ألننا             
  . مل جند قاعدة أصولية يوجد فيها ختيري متعلقة بغري املكلف 

أما عند الفقهاء فال يشترطون ذلك ، بل يشترطون أن يكون املخيـر             
روع الفقهية اليت وقع فيها ختيري املتعلقـة        عاقالً ، ولذلك وجدت بعض الف     

بغري املكلف ، كتخيري الصيب بني أبويه ، وختييـر الزوجـة الصـغرية يف            
  .) ١(الطالق 

 هـو  - سواء كانت صـغرية أم كـبرية    -وختيري الزوجة يف الطالق     
؛ ألن الزوجة قـد     " التفويض يف باب الطالق     " املسمى  عند الفقهاء بـ      

                                                           
  .٩ -٧ ، التخيري يف الشريعة اإلسالمية ص ١١/٦٧املوسوعة الفقهية الكويتية : انظر ) ١(



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٤٠  

 ، فـالتفويض يف بـاب       )١(بقاء يف عصمة زوجها أو الفراق       خيرت بني ال  
   .)٢ (الطالق فرد من أفراد التخيري عند الفقهاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٣/٣١٤ ، حاشية ابن عابدين ٣/١٨٠بدائع الصنائع : انظر ) ١(
  . ١٠٨ -١٣/١٠٧املوسوعة الفقهية الكويتية : انظر ) ٢(



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٤١  

  
  
  
  

  الفصل الثالث
  شروط التخيري

  
  :ويشمل مبحثني 
  .شروط التخيري املتفق عليها : املبحث األول 
  .شروط التخيري املختلف فيها : املبحث الثاين 

  
  
  
  
  
  
  



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٤٢  

  
  

  
  

  
  : بحث األول امل

  :شروط التخيري املتفق عليها 
  

  :شروط التخيري املتفق عليها ثالثة شروط ، وهي 
  

  : أن يتعلق التخيري مبا يصح اكتسابه :الشرط األول 
يكون املكلف قادراً على األمور اليت خير بينها ، فال يـصح أن             : أي  

   .)١(خيير بني أمور ال يقدر عليها 
  

                                                           
   .١٩٧/ ١ ، البحر احمليط ١/٣٥٩ ، التلخيص ١/٧٨املعتمد: انظر ) ١(
، فواتــح   ٢/٢١١، تيـسري التحريــر    ١/١٩٩، البحر احمليط    ٢/١٤٧التقريب واإلرشاد   : انظر  ) ٢(

 .١١٠ و ١/٦٦الرمحوت



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٤٣  

أن تكون األشياء املخير بينها معلومة للمخاطب ؛         :الشرط الثاين   
  . )١(ألنه يستحيل التكليف بأمور جمهولة 

  

                                                           
  



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٤٤  

  : أن تكون األشياء املخير بينها متميزة للمكلف :الشرط الثالث 
يتميز بعض األشياء عن بعض ، فال جيوز التخيري بني متساويني           : أي  

ن اآلخر بوصف ، كما لو خير       من مجيع الوجوه ، حبيث ال يتميز أحدمها ع        
بني أن يصلي أربع ركعات ، وبني أن يصلي أربع ركعات مع تساويهما يف              

   .)١(كل النعوت ؛ ألن هذا مما ال يدرك يف حكم التكليف 
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ، البحـر   ١/٨٥ ، اإلـاج     ١/٣٧٣ ، التلخيص    ٧٨/ ١، املعتمد   ٢/١٤٧التقريب واإلرشاد : انظر  ) ١(

  .١/٣٨١، شرح الكوكب املنري١/١٩٩احمليط 



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٤٥  

  
  : املبحث الثاين 

  :شروط التخيري املختلف فيها 
  

  :شروط التخيري املختلف فيها ثالثة شروط ، وهي  
  

  :أن تتساوى األشياء بينها يف الرتبة : ول الشرط األ
تكون متساوية يف الوجوب ، أو النـدب ، أو اإلبــاحة ، أو      : أي  

  .التحرمي ، أو الكراهة 
  

أنـه  : األول  : وقد أختلف العلماء يف صحة هذا الشرط على قولني          
إن كان التخيري بني أشياء متباينة فهو       : التفصيل ، وهو    : صحيح ، والثاين    

  .صحيح ، وإال فال شرط 
  

  .أنه شرط صحيح : القول األول 
   .)١(وبه قال مجهور العلماء 

                                                           
، ٢٠٨ ، إحكام الفصول ص      ١/٣٧٣، التلخيص ٧٨/ ١ ، املعتمد    ٢/١٤٧التقريب واإلرشاد   : انظر  ) ١(

  .٣/٨٠الواضح 



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٤٦  

  
بأن التخيري بني املندوب واملباح يرفع النـدب ،        : واستدلوا على ذلك    

والتخيري بني التحرمي ونقيضه يرفع التحرمي ، والتخيري بني الواجب وغـريه            
شياء املتساوية يف الرتبـة ،      يرفع الوجوب ، فال جيوز إذاً التخيري إال بني األ         

وهلذا إذا تعارض دليالن عند اتهد ذه املثابة تساقطا ، وامتنع التخـيري ،              
:  بقـوله تعاىل    – رمحه اهللا    -) ١ (وهلذا أيضاً ملا استـدل داود الظـاهري     

على وجـوب النكاح ، رده     ) ٢(} فانكحوا ما طـاب لكم من النساء       { 
فيه ختيري بني النكاح    } أو ما ملكت أميانكم     { : اىل  العلماء ؛ ألن قوله تع    

وملك اليمني ، ومعلوم أن ملك اليمني ال جيب إمجاعاً ، فلـذلك امتنـع               
التخيري بني النكاح وملك اليمني ؛ ألنه ال يصح التخيري بني الواجب ومـا              

   .)٣(ليس بواجب 

                                                           
، ولــد سـنة     هو داود بن علي بن خلف األصبهاين البغدادي ، أبو سليمان ، إمام أهل الظـاهر                ) ١(

هـ ، كان من أوعية العلم ، وكان من أكثر الناس تعصباً للشافعي ، مث صار صاحب مذهب                  ٢٠٠
مستقل ، وكان بصرياً بالفقه ، عاملاً بالقرآن ، حافظاً لألثر ، زاهداً ، متقلالً ، كثري الورع ، تـويف                     

  .قياس ، واملعرفة ، وغريها الكايف يف مقالة املطليب ، وإبطال ال: هـ ، ومن أهم مصنفاته ٢٧٠سنة 
 ، سري أعالم النبالء     ٩٢ ، طبـقات الفقهاء ص      ٢/٢٨٤طبقات الشافعية الكربى    : انظر ترمجته يف    

١٣/٩٧.   
 . ، من سورة النساء ٣من اآلية رقم ) ٢(
  .١٩٨-١/١٩٧ ، البحر احمليط ١/٧٨املعتمد : انظر ) ٣(



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٤٧  

 وقد استشكل على هذا القول ختيري النيب صلى اهللا عليه وسـلم بـني             
  .، ليلة اإلسراء ، وهو ختيري بني حرام ومباح ) ١(اخلمر واللنب 

  
  :وقد أُجيب عن هذا االعتراض من أربعة أوجه 

  
أن هذا التخيري كان بني مباحني ؛ ألن اخلمر كانـت           : الوجه األول   

  .حينئذ مباحة ، ألا حرمت باملدينة بال خالف ، واإلسراء كان مبكة 
  

  . التخيري كان يف السماء ، وال تكليف فيها أن هذا: الوجه الثاين 
  

أن املراد من ختيريه صلى اهللا عليه وسلم هو تفـويض           : الوجه الثالث   
األمر يف حترمي ما حيرم ، وحتليل ما حيل إىل اجتهاده صلى اهللا عليه وسـلم                
وسداد نظره املعصوم ، فلما نظر فيهما أداه اجتهاده إىل حترمي اخلمر وحتليل             

  .فوافق الصواب  اللنب ، 
  

                                                           
واللنب ليلة اإلسراء أخرجه البخاري ، كتاب األنبيـاء ،  حديث ختيريه صلى اهللا عليه وسلم بني اخلمر        ) ١(

، ومـسلم ،    ) ٣٢١٤( ، برقم    ١٢٤٣/ ٣،  } وهل أتاك حديث موسى     { :قول اهللا تعاىل    : باب  
كتاب اإلميان ، باب اإلسراء برسـول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل السموات وفرض الصـلوات ،                

  .هللا عنه ، عن أيب هريرة رضي ا) ١٦٨( ، برقم ٢/٣٠٠



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٤٨  

ال نسلم أن التخيري وقع بني مباح وحمرم ؛ ألن تلـك            : الوجه الرابع   
اخلمرة من اجلنـة ، وهي مبـاحة ، فالتخييـر قد وقع بني مبــاحني ،              

ملا شات اخلمرة احملرمة    : لو كان كذلك مل جيتنبها ؛ ألنا نقول         : وال يقال   
  .)١(جتنبها ، وذلك أبلغ يف الورع وأدق 

  
التفصيل ، إذا كان التخيري بني األشياء املتباينة يكـون          : القول الثاين   

التسـاوي يف الرتبة ، وأما إذا كان بني األقل واألكثر ، أو اجلزء والكـل               
 فال يكون حيـنئذ.  

  .) ٢( - رمحه اهللا -وبه قال القرايف 
: وقد مثَّل للتخيري الذي يقتضي التسوية خبصال كفارة اليمني ، وهي            
  .اإلطعام ، والكسوة ، والعتق ، فكان التساوي بينها يف الرتبة ألا متباينة 

) ١(يأيها املزمل   { :ومثَّل للتخيري الذي ال يقتضي التسوية بقوله تعاىل         
أو زد عليـه ورتـل      ) ٣(نصفه أو انقص منه قليالً      ) ٢(قم الليل إال قليالً     

                                                           
 .١٠/٣٦ الباري  فتح،٢٦٤-١/٢٦٣، املنثور ١٩٨ -١/١٩٧البحر احمليط : انظر) ١(
  .  وما بعدها ٢/١٤الفروق : انظر) ٢(

هـ ، كان إماماً بارعـاً يف       ٦٢٦أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن القرايف املالكي، ولد سنة           : والقرايف هو   
تنقيح الفصول ، وشرحه ، ونفائس األصـول ،         : ته  األصول ، والفقه، والعلوم العقلية ، من مصنفا       

  .هـ ٦٨٢والفروق ، وغريها ، تويف سنة 
  .١/٩٤ ، األعالم ١/٢٣٨الديباج املذهب : انظر ترمجته يف 



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٤٩  

الثلـث ،   : أشـياء ، وهـي     ، فالتخيري وقع بني ثالثة      ) ١ (}القرآن ترتيال   
والنصف ، والثلثني ، ومع ذلك فالثلث واجب البد منه ، والنصف والثلثان             
مندوبان جيوز تركهما ، وفعلهما أوىل ، فقد وقع التخيري بـني الواجـب              

  .واملندوب بسبب أن التخيري وقع بني أقل وأكثر 
ا مـن   فليس عليكم جنـاح أن تقصرو    { : ومثَّل له أيضاً بقوله تعاىل      

، فقد خير اهللا تعاىل املسافر بني ركعتني وأربع ، والركعتان           ) ٢ (}الصـالة  
واجبتان جزماً ، والزائد ليس بواجب ؛ ألنه جيوز تركه ، وما جيوز تركه ال               
يكون واجباً ، فقد وقع التخيري بني الواجب وما ليس بواجب ، وسببه أن              

   .)٣(باينة التخيري وقع بني جزء وكل ، ال بني أشياء مت
  

إن الثلث واجب مـستقل ،      : واجلواب عن متثيله بآية املزمل أن يقال        
والنصـف واجب مستقل ، والثلثان واجب مستقل ، فأيها فعل فقد برئت            
ذمته من الواجب ، فليس الثلث بواجب من حيث هو ثلث ، وإال لكـان               

ثلثني كصالة  واجباً معيناً ، وال ختيري حينئذ ، ويكون الثلث مع النصف وال           
صل الفريضة وحدها ، أو     : " الفريضة مع السنة الراتبة ، فلو قيل للمكلف         

                                                           
 . ، من سورة املزمل ٤_٣ـ٢ـ١اآليات ) ٣(
 . ، من سورة النساء ١٠١من اآلية رقم ) ١(
 . وما بعدها ٢/١٥الفروق : انظر ) ٢(



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٥٠  

، فإنه ال يسمى ختيرياً عند األصوليني ، بل تكون          " صلها مع السنة الراتبة     
  .الفريضة واجباً معيناً 

فلـيس  " والنصف والثـلثان منـدوبان جيوز تركهما      : " وأما قوله   
تركهما مطلقاً حىت يكونا مندوبني ، بل جيـوز         بصحيح ؛ ألنه ال جيـوز      
 بالثلث ، كما نقول يف خصال كفارة اليمني ،          متركهما بشرط ، وهو القيا    

 تركها مطلقاً ، بل جيوز ترك خصلتني منهما بشرط فعل الثالثة            زأنه ال جيو  
.  

وكذلك يقال يف متثيله بآية النساء ، فاملسافر خمري بني أن يصلي أربعاً ،              
ني ، وكل منهما واجب مستقل ، وليس الركعتان املنفردتان  مها            أو ركعت 

اتمعتان مع الركعتني اُألخريني من األربع ، فال يقال أن الـركعتني مهـا              
الواجبتان ، وما زاد عليهما ليس بواجب ألنه جيوز تركه ؛ ألن ما لـيس               

ند فعل  بواجب جيوز تركه مطلقاً ، والزائد هنا ال جيوز تركه مطلقاً ، بل ع             
بدله ، كما قلنا يف خصال كفارة اليمني ، فلم يقع التخيري بني واجب وغري               

  . واجب 
وسبب ما قرره اعتقاده أن اجلزء املنفرد املنفصل هو اجلـزء اتمـع             

   .)١(املتصل 
  

                                                           
 ، ـذيب    ١٧-٢/١٥ ، إدرار الـشروق    ١/١٩٨، البحـر احمليط  ٤٥١ -٢/٤٥٠املستصفى: انظر  ) ١(

  .٢/١٧الفروق



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٥١  

  :الترجيـح 
 هو رجحان قول اجلمهور ؛ ألنه ليس        - واهللا أعلم    -الذي يظهر يل    

جلزء والكل ، أو أألقل واألكثر ، ويف حال طلـب           هناك ختيرياً أصالً بني ا    
اجلزء أو الكل ،  أو طلب  األقل أو األكثر هو يف احلقيقة طلب جازم لفعل             
اجلزء أو أألقل ، وطلب غري جازم لفعل ما زاد عنهما ، فيكون اجلـزء أو                
أألقل من قبيل الواجب املعين ، ويكون ما زاد عنهما من قبيل املنـدوب ،               

افعل اجلزء أو أألقل حتماً ، وما زاد عنهما إن شئت فافعله ،          : " ل  فكأنه قا 
، إذاً فليس هناك ختيري أصالً بني اجلزء والكل ، وال           " وإن شئت فال تفعله     

  .بني أألقل واألكثر 
  فليست مـن بـاب       - رمحه اهللا    -أما األمثـلة اليت ذكرها القرايف      

بعض العلماء نقل اإلمجاع علـى      التخيري ، ومما يزيد قول القرايف ضعفاً أن         
   .)١(بطالن التخيري بني الواجب وغري الواجب 

  

                                                           
   .٢١١-٢١٠ ، إحكام الفصول ص٣/٨٠ ، الواضح ٢/١٥٥التقريـب واإلرشاد : انظر) ١(



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٥٢  

 أن يكون وقتهما واحداً ، بأن يتأتى اإلتيان بكـل          :الشرط الثاين   
  . واحدة منها يف وقتٍ  واحد بدالً عن غريه 

أنـه  : األول  : وقد اختلف العلماء يف صحة هذا الشرط على قولني          
  .  أنه شرط غري صحيح : شرط صحيح ، والثاين 

  
  .أنه شرط صحيح: القول األول

   . )٢(، وأبو املعايل اجلويين ) ١(وبه قال أبو بكر الباقالين 
  

بأن التخيري ال يتحقق إال بني أمـرين أو         : واستدل من قال ذا القول      
أكثر جيوز ثبوت أحدها بدالً عن الباقي مع تقدير احتاد الوقت ، أمـا لـو                

الن مؤقتان بوقتني خمتلفني فال يكون ذلك ختيرياً ؛ ألنه يف           ذُكر للمكلف فع  

                                                           
   . ١٥٥ و ٢/١٤٧التقريب واإلرشاد : انظر ) ١(

، مث البغدادي ، املالكي ، األشعري ، صاحب حممد بن الطيب بن حممد ، البصري   : وأبو بكر الباقالين هو     
 – رمحـه اهللا     -التصانيف ، كان يضرب املثـل بفهمه وذكائه ، أثىن عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية               

التقريب واإلرشاد الكبري ،    : ، ومن مصنفاته    " إنه أفضل املتكلمني املنتسبني إىل األشعري       : " فقال  
  .هـ ٤٠٣ ، وغريها ، تويف سنة واألوسط ، والصغري ، وإعجاز القرآن

 ،  ٢/٢٢٨ ، الديباج املذهب     ٤/٥٨٥ ، ترتيب املدارك     ٣٠/٤٠٠وفيات األعيان   : انظر ترمجته يف    
   .١٧/١٩٠سري أعالم النبالء 

  .١/٣٧٣التلخيص : انظر ) ٢(



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  

وقت األول ال يتمكن من الفعل الثـاين ليتخير ، ويف وقـت الثـاين ال               
  .   يتمكن من الفعل األول ، فال يتحقق وصف التخيري أصالً 

وقد بىن القاضي أبو بكر الباقالين هذا الشرط على أصله يف وجـوب             
  .عل العزم بدالً عن الف

أنه يف التخييـر يف إيقاع الفعل الواجب بني أزمنـة متـعددة          : أي  
، ال جيوز تأخري الفعل عن الوقت األول إال إذا عزم على فعله يف وسـط                
الوقت أو آخره ، فيكون املكلف يف الوقت األول خميراً بني أداء الفعل وبني              

م وقتهما واحـد ،  العزم على فعله يف وسط الوقت أو آخره ، فاألداء والعز    
وهو خمري بينهما ، فبناء على هذا األصل البد من احتاد الوقت يف كل أمرين               

  .) ١(قد خير بينهما 

  
  .أنه شرط غري صحيح : القول الثاين 

  .) ٢(وغريه  نسبه الزركشي البن القشريي ،

                                                           
   .١/١٩٩ ، البحر احمليط ١/٣٧٣ ، التلخيص ٢/١٤٧التقريب واإلرشاد : انظر ) ١(
   . ١/١٩٩حر احمليط الب: انظر ) ٢( 

حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي الشافعي ، بدر الدين ، أبو عبـداهللا ، ولد سـنة                  : والزركشي هو   
: هـ ،  عرف بالفقه ، واألصول ، واحلديث ، وعلوم القرآن ، واألدب ، ومـن مـصنفاته                    ٧٤٥

لربهان يف علـوم القـرآن ،       البحر احمليط يف أصول الفقه ، تشنيف املسامع بشرح مجع اجلوامع ، ا            
  .هـ ٧٩٤وغريها ، تويف سنة

   .٢/١٧٤ ، هدية العارفني ٦/٣٣٥ ، شذرات الذهب ٥/١٣٣الدرر الكامنة : انظر ترمجته يف 
= 

٥٣  



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٥٤  

  .بأن هذا الشرط باطل شرعاً وعقالً: واستدل من قال ذا القول 
من جهة الشرع فألن الشرع ورد فيه التخيري بني فعلني يف           فأما بطالنه   

وقتني خمتلفني ، وذلك يف الصوم يف السفر ، فاملسافر خمير بني أن يصـوم              
  .، أو يفطر مث يصوم يف وقت آخر بعد انقضاء رمضان ، والكل واجب 

عليك خياطة  : " وأما بطالنه من جهة العقل فألن السيد لو قال لعبده           
يـص يوم السبت أو بنـاء هذا اجلدار يوم األحد ، أيهما فعلت            هذا القم 

، كان كالمـاً معقـوالً  ،        " أثبتك ، وإن تركت اخلياطة والبناء عاقبتك        
   .)١(وختيرياً صحيحاً  

  
  :الترجيـح 

 هو القول الثاين ، وهو أن احتاد وقـت فعـل            - واهللا أعلم    -الراجح  
ثبوت التخيري يف الشرع والعقل مـع       األمور املخير بينها ليس بشرط ؛ ألن        

                                                           
= 

 بن عبد امللـك القـشريي ، اخلرسـاين ، النيـسابوري ،              ن عبد الكرمي بن هواز    :أما ابن القشريي فهو     
 ، كان من كبار أئمة الشافعية ، وكـان بارعـاً يف             هـ٣٧٥الشـافعي ، أبو القاسم ، ولد سنة        

التفسري الكـبري ،    : األصـول ، والفروع ، حمدثاً ، حافظاً ، متفنناً يف علوم كثرية ، ومن مصنفاته                
  .هـ ٤٦٥والرسالة ، ولطائف اإلشارة ، وغريها ، تويف سنة

 ، شـذرات الذهب    ٢/٣٧٥ ، وفيات األعيان     ٥/٢٥٣طبقات الشافعية الكربى    : انظر ترمجته يف    
  .٢٢٧/ ١٨ ، سري أعالم النبالء ٣/٣١٣

   .١/٤٠٥ ، إحتاف ذوي البصائر١/١٩٩البحر احمليط: انظر ) ١(



  . حقيقة التخيير : الباب األول 
  ٥٥  

عدم احتاد الوقت دليل على عدم اشتراطه ، وعلى أن التخيري يتحقق بدونه             
 .  

إن التخيري ال يتحقق إال بني أمرين أو أكثر جيوز ثبوت : " أما قوهلم 
، فيجاب عنه بأن هذا " أحدها بدالً عن الباقي مع تقدير احتاد الوقت 

" فعل أحـدمها "  ليس بني الفعلني ، وإمنا هـو بني متحقِّق هنـا ، ولكنه
، حيث إن املكلف خمير " تركه بشرط فعل اآلخر بعد دخـول وقته " و 

بينهما يف وقت واحد ، وإن مل يكن وقت الفعلني واحداً ، كخصال كفارة 
اليمني ، فاحلانث خمير بني إحدى اخلصال الثالثة وتركها بشرط فعل 

  .     الباقيتني ، وإن مل يكن وقت اخلصال واحداً إحدى اخلصلتني 
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  ٥٦  

 أن ال يكون أحدمها معلقاً بشرط ، فإن كـان           :الشرط الثالث    
أحدمها الُ يفعل إال بشرط ، واآلخر يفعل مطلقاً بال شرط فإنه ال يخيـر               

  .بينهما 
لو كان املكلف البساً خفني ، مث توضأ ، فله أن ميسح عليهما             : مثاله  

 ، وله أن خيلعهما ويغسل قدميه ، وال يسمى          -توفرت شروط املسح     إذا   -
 معلق بشرط ،    - وهو الغسل    -هذا ختيرياً ؛ ألن أحد األمرين املخير بينهما         

  .وهو خلع اخلفني 
أنه : األول : وقد اختلف العلماء يف صحة هذا الشرط على قولني 

  .أنه شرط غري صحيح : شرط صحيح ، والثاين 
  

  .أنه شرط صحيح : ول القول األ
   .- رمحه اهللا -) ١(وبه قال الزركشي

  
واستدل على ذلك بأن التخيري ال يتحقق إال إذا متكَّن املكلف من فعل             
األمور املخير بينها يف حال واحدة ، كما هو احلال يف خصـال كفـارة              
اليمني ، والبس اخلفني ال يتمكن من املسح عليهما وغسل رجليه يف حال             

ة ؛ ألنه إذا كان البسـاً هلما ففرضه املسح عليهما ، وال جيوز لـه               واحد
  .  ) ١(أن الرجل تغسل وهي يف اخلف : الغسل يف هذه احلال ، إال أن يقال 

                                                           
  .١/١٩٩البحر احمليط : انظر ) ١(
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  ٥٧  

  . أنه شرط غري صحيح : القول الثاين 
  .) ٣(، وغريمها ) ٢(، وابن النجار ) ١(وبه قال أبو احلسني البصري 

  
ن التخيري حيصل بكون فعل كل واحد مـن         بأ: واستدلوا على ذلك    

 سـواء كان أحـدمها     -األمور املخير بينها موكوالً إىل اختيـار املكلف        
 ، فالالبـس للخفني خمير بني املـسح عليهمـا ، أو            -معلقاً بشرط أم ال     

 ؛ ألن تبقية اخلف     - ا وإن تعين عليه غسلهما عند ظهورمه      -غسل رجليه   
  .) ٤(اره ونزعه موكول إىل اختي

                                                           
   . ٧٨/ ١املعتمد: انظر ) ١(

يغاً ،  حممد بن علي بن الطيب ، الشافعي ، شيخ املعتـزلة ، كان فصيحاً ، بل              : وأبو احلسني البصري هو     
: يتوقد ذكاًء ، مشهوراً يف علمي األصـول والكالم ، أخذ عن القاضي عبداجلبار ، ومن مصنفاته                 

  .هـ ٤٣٦املعتمد يف أصول الفقه ، وتصفح األدلة ، وشرح العمد ، وغريها ، تويف سـنة 
   .١٧/٥٨٧ ، سري أعالم النبالء٣/٢٥٩ ، شذرات الذهب٣/٤٠١وفيات األعيان: انظر ترمجته يف 

   . ٣٨٠-١/٣٧٩شرح الكوكب املنري : انظر ) ٢(
حممد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي  ، املصري ، احلنبـلي ، تقي الدين ،  أبو بكر ،                    : وابن النجار هو    
هـ ، كان أصـولياً ، فقيهاً ، لغوياً ، متبحراً يف العلوم الشرعية ، وكان صـاحلاً ،                  ٨٩٨ولد سنة   

منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات يف الفقه احلنبلي ،            : نفاته  تقياً ، زاهداً ، ومن مص     
  .هـ ٩٧٢والكوكب املنري ، وشرحه يف أصول الفقه ، وغريها ، تويف سنة 

  .٢/٨٥٤ ، السحب الوابلة ٢/١٨٥٣كشف الظنـون: انظر ترمجته يف 
  .١/١٩٩البحر احمليط : انظر ) ٣(
  .٧٨ -١/٧٧املعتمد : انظر ) ٤(
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  ٥٨  

  :الترجيـح 
 هو القول الثاين ؛ ألن تقييد التخيري بأن يتمكن  - واهللا أعلم    -الراجح  

املكلف من فعل األمور املخير بينها يف حال واحدة ، تقييد ال دليل عليه ،               
  .وما ال دليل عليه ال يلتفت إليه 

عـل  إن التخيري ال يتحقق إال إذا متكن املكلف مـن ف          : " وأما قوهلم   
فيجاب عنه بأن هذا متحقِّق هنـا ،        " األمور املخير بينها يف حال واحدة       

تركه بـشرط   " و  " فعل أحدمها   " ولكنه ليس بني الفعلني ، وإمنا هو بني         
، حيث إن املكلف خمير بينهما يف حــال         " فعل اآلخر بعد توفر شرطه      

للخفني خمير بني   واحدة ، وإن مل يقع الفعالن يف حال واحدة ، فالالبـس            
املسح وتركه بشرط الغسل بعد خلع اخلفني ، وإن مل يقع املسح والغسل يف         

  . حال واحدة 
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  ٥٩  

  
  
  

  الفصل الرابع
  صيغ التخيري

  
  :ويشمل مبحثني 
  .صيغ التخيري الصرحية : املبحث األول 
.صيغ التخيري غري الصرحية : املبحث الثاين 
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  ٦٠  

  
  : املبحث األول 

  : الصرحية صيغ التخيري
  

  " :أو    "  :الصيغة األول 
الشك ، فهـي تكـون      : هلا عدة معان يف اللغة العربية ، منها         " أو" 

، وأنت ال تدري    " جاءين زيد أو خالد     " للشك إذا وقعت بعد اخلرب ، حنو        
اإلام ، فهي تكون لإلام إذا وقعت بعـد اخلـرب           : اآليت منهما ، ومنها     

، وأنت تعلم اآليت منـهما ، وإمنا " يـد أو خـالد جاء ز" أيضـاً ، حنو   
العدد إمـا   " التنويع والتقسيم ، حنو     : قصدت اإلام على السامع ، ومنها       

  " .زوج أو فرد 
، مثل قوله تعاىل    ) ١(وهي إمنا تدل على التخيري إذا وقعت بعد الطلب          

فكفارته إطعـام عشرة مساكيـن من أوسـط ما تطعمون أهليكم         { : 
، وهي من أقوى األلفاظ الدالة على التخيري ) ٢(} و كسوم أو حترير رقبة أ

، ومل ترد يف القرآن يف ذكر الكفارات إال ذا املعىن  ،  قال اإلمام مالك                 

                                                           
 ، كشف األسرار ٢٠٠-١/١٩٩ ، العدة ١٧٩ ، إحكام الفصول ص ١/٦٩اإلحكام لآلمدي : انظر  ) ١(

  .٣/٣٧٧ ، أوضح املسالك١/٢٨٤ ، شرح خمتصر الروضة ١٤٤-٢/١٤٣للبخاري 
 . ، من سورة املائدة ٨٩من اآلية رقم ) ٢(
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  ٦١  

كل شيء يف كتاب اهللا يف ذكر الكفارات كذا أو           : " - رمحه اهللا    -  )١(
  .) ٢(" ذلك فعل كذا فصاحبـه خميـر يف ذلك ، أي شيء أحب أن يفعل 

يف السنة ذا املعىن ، ومن ذلك قول النيب صلى          " أو  " وقد ورد لفظ    
رضي اهللا عنـه ، يف فديـة األذى       ) ٣(اهللا عليه وسـلم لكعب بن عجرة       

احلق رأسك ، وصم ثالثة أيام أو أطعم سـتة مساكيـن أو انسـك            : ( 
   .)٤() بشاة 

                                                           
  هـ ، لُقِّب بإمام دار اهلجرة ،٩٣مالك بن أنس بن مالك األصبحي ، أبو عبد اهللا ، ولد سنة : هو ) ٣(

 وهو أحد أئمة املذاهب األربعة ، وعامل املدينة الذي ضربت له آباط اإلبل ، مجع بـني احلـديث                   
 ، - وهي متثل فتـاواه بروايـة تالميـذه    -املوطأ ، واملدونة  : والفقه وتعظيم السنة ، من مصنفاته       

  . فن بالبقيع هـ ، ود١٧٩ورسالته إىل الليث بن سعد ، تويف سنة 
  .٢/٢٨٩ ، شذرات الذهب ٣/٢٤٨ ، وفيات األعيان ٨/٤٨سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف 

  .١٥٤شرح تنقيح الفصول ص : وانظر  . ١/٢٨٠املوطأ ، كتاب احلج ، جامع الفدية ، ) ١(
نـم يكرمـه ،    كعب بن عجرة األنصاري ، الساملي ، املدين ، وقد تأخر إسالمه ، وكان له ص               :  هو   )٢(

وكان يدعى إىل اإلسالم ، فيأىب ، وكان عبادة بن الصامت له خليالً ، فرصده يوماً ، فلما خرج ،                    
دخل عبادة وكسر الصنم ، فلما رأى كعب الصنم غضب ، مث فكَّر ، وأتى عبادة وأسلم ، وهو من                    

بعـدها  : نة ، وقيل    قبلها بس : هـ ، وقيل    ٥٢أهل بيعة الرضوان ، وله عدة أحاديث ، مات سنة           
  .بسنة ، عن مخس أو سبع وسبعني سنة 

   .٤/١٨١ ، أُسد الغابة٣/٥٢ ، سري أعالم النبالء ٥/٣٠٤اإلصابة : انظر ترمجته يف 
فمن كان منكم مريضاً أو به      { : قوله تعاىل   : رواه البخاري ، كتاب اإلحصار وجزاء الصيد ، باب          ) ٣(

: ، واللفظ له ، ومسلم ، كتاب احلج ، بـاب            ) ١٧١٩( ، برقم    ٢/٦٤٤،  } ... أذى من رأسه    
 ) .١٢٠١( ، برقم ٨/١٦٧، ... جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى 
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  ٦٢  

عد الطلب تكون للتخيري    إذا وقعت ب  " أو  "  وذهب بعض العلماء أن     
خـذ الـدرهم أو     " إن وقعت بني شيئني ال ميكن اجلـمع بينهما ، حنو           

، وتكون لإلباحة إن وقعت بني شيئني ميكن اجلـمع بينهما ،           " الدينـار  
  .) ١(" جالس العلماء أو الزهاد " حنو 

، وهذا فيه   " أو  " ومقتضى هذا أن اإلباحة والتخيري معنيان من معاين         
 والصـواب أما معىن واحد ؛ ألن حقيـقة اإلباحة هي التخيري ،             نظر ، 

مىت وقعت بعد الطلب دلت يف أصل وضعها على أحد شيئني أو            " أو  " و  
أكثر على البدل ، وأما ما ذكروه من جواز اجلمع بني العلماء والزهـاد يف               

، اـالسة ، دون الدرهم والدينار يف األخذ ، فليس ذلك من وضع اللفظ              
وإمنا هو من قرينة عرفية ، وهو أن اجلمع بني جمالسة العلماء والزهاد وصف             
ـ              اكمال ال نقص فيـه ، خبالف أخذ الدرهم والدينـار ؛ فإن اجتماعهم

للمأمور نقص يف مالية اآلمر ، إذا كان بائعاً وحنوه ، وأيضاً ألن األصل يف               
هنا التخيري ، فقد    مال الغري احلظر ، فال يباح إال بسبب صحيح ، والسبب            

أُبيح للمأمور اختيار أحدمها ال بعينه ، فأيهما اختار كان هو املباح ، ويبقى              
  .اآلخر على حظره 

جـالس  : "  وما ذكروه أيضاً من األمثلة ليس مبطرد ، فقد تقـول            
، وتقصد املنع من اجلمع ، وقد تأذن يف أخذ شيء مـن مالـك      " أحدمها  

                                                           
   .٣/٣٧٧ ، أوضح املسالك ٦/٢٢٧٤ ، الصحاح للجوهري ١٠٥شرح تنقيح الفصول ص : انظر ) ١(
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يف آية كفـارة الـيمني    " أو  " ا على أن    وترضى باجلـمع ، ولذلك أمجعو    
  .) ١(للتخيري ، مع أنه ال ميتنع اجلمع بني خصاهلا 

  
، حنـو   " أي ذلك فعلت أجزأ عنك      " بلفظ  " أو  " وقد تؤكد صيغة    

قوله صلى اهللا عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي اهللا عنه ملا أخـربه أنـه                
شاة ، قال له بعد     يصوم ثالثة أيام ، أو يطعم ستة مساكيـن ، أو ينسك            

  .) ٢() أي ذلك فعلت أجزأ عنك : ( ذلك 
  

                                                           
   .٢٨٧-١/٢٨٥ ، شرح خمتصر الروضة ٢٨١-٢/٢٨٠البحر احمليط : انظر ) ١(
، ) ٢٥٥( ، برقم    ١/٢٧٨رواه اإلمام مالك يف املوطأ ، كتاب احلج ، فدية من حلق قبل أن ينحر ،                 ) ٢(

. ، وصححـه األلباين    ) ١٨٥٨( ، برقم    ٥/٢١٩يف الفدية ،    : وأبو داود ، كتاب املناسك ، باب        
 .، عن كعب بن عجرة رضي اهللا عنـه ) ١٨٦١( ، برقم ١/٥٢١صحيح سنن أيب داود ، : انظر 
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  " :إما  " :الصيغة الثانية 
من املعاين  " أو  " إمنا تأيت ملا تـأيت له      " إما  " اتفق النحويون على أن     

للتخيري إذا جاءت يف    " إما  " ، وعلى هذا تكون     ) ١(املشهورة املتفق عليها    
، وقد نص بعـض     " زيـداً وإما عمراً    اضرب إما   " سياق الطلب ، حنـو     
قالوا يا موسى إما أن     { : ، ومن ذلك قوله تعاىل      ) ٢(األصوليني على ذلك    

 :   - رمحـه اهللا    -) ٤(، قال ابن القيم     ) ٣(} تلقي وإما أن نكون حنن امللقني       
ختيري منهم  } يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون حنن امللقني           { : قوهلم  " 

فإمـا  { : ، ومن ذلك أيضاً قوله تعاىل       ) ٥("  أدب راعوه معه     له ، وحسن  
، حيث دلت هذه اآلية على أن اإلمـام خميـر يف            ) ٦(} مناً بعد وإما فداء     

  .األسري بني املن والفداء 
                                                           

 ، الصحاح   ٣٨٢-٣/٣٨٠ ، أوضح املسالك     ٣/٣٨١عدة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك       : انظر  ) ١(
   .٦/٢٢٧٢للجوهري 

  .١٥٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨١-٢/٢٨٠ ، البحر احمليط ١/٦٩اإلحكام لآلمدي: انظر ) ٢(
 . ، من سورة األعـراف ١١٥اآلية رقم ) ٣(
، ولد  ) ابن قيم اجلوزية    ( ب ، أبو عبداهللا ، مشس الدين ، املعروف بـ           حممد بن أيب بكر بن أيو     : هو  ) ٤(

هـ ، فقيه حنبلي ، أصويل ، حمدث ، مفسر ، من أشهر تالميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية ،                   ٦٩١سنة  
 السالكني ، والصواعق املرسلة ، وغريها كثري ، تـويف يف            جزاد املعاد ، ومدا ر    : من أهم مصنفاته    

  .ـ ه٧٥١دمشق سنة 
 .٦/١٦٨ ، شذرات الذهب٢/٤٤٧ذيل طبقات احلنابلة: انظر ترمجته يف 

   .٢/٢٦٣بدائع التفسري اجلامع لتفسري ابن القيم ) ٥(
 . ، من سورة حممد ٤من اآلية رقم ) ٦(
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  :ومشتقاا " خري "  مادة :الصيغة الثالثة 
ن صيغٌ تدل على التخيري ، وهذه الصيغ إمـا أ         " خري  " من مشتقات   

، أو  " إما هـذا وإما هــذا      : " يكتفى ا ، وإما أن يؤتى بعدها بلفظ         
أنـت  : " ، وتلك الصيغ مثـل  " إن شاء هـذا وأن شاء هـذا      : " لفظ  

البيعان : ( ، كما يف قـوله صلى اهللا عليه وسـلم         " اختر  " ، و " باخليار  
: ، ومثـل )١() باخليـار ما مل يتفرقا ، أو يقول أحدمها لصـاحبه اختـر    

من أُصيب بقتل أو خبل      ( :، كما يف قوله صلى اهللا عليه وسلم         " خيتار  " 
فإنه خيتار إحـدى ثالث ، إما أن يقتـص ، وإما أن يعفو ، وإما أن يأخذ                

، كما يف قوله صلى اهللا عليـه       " هو خبري النـظرين    : " ، ومثل   ) ٢() الدية
                                                           

 ،  ٧٤٣ /٢إذا مل يؤقت يف اخليار هل جيـوز البيــع ،            : رواه البخاري ، كتاب البيـوع ، باب        ) ١(
 ، ١٠/٢٤٥ثبوت خيار الس للمتبـايعني ،  : مسلم ، كتاب البيوع ، باب     ، و ) ٢٠٠٣( برقـم  
  .، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ) ١٥٣١(برقـم 

، ) ٤٤٨٥( ، بـرقم     ١٢/١٣٤رواه أبو داود ، كتاب الديات ، باب اإلمام يأمر بالعفو يف الـدم ،                ) ٢(
يالً فهو باخليار بني إحـدى ثالث ،       من قُتل له قت   : واللفظ له ، وابن ماجه ، كتاب الديات ، باب           

، ٢/٦٣١الدية يف قتل العمد ،      : ، والدارمي ، من كتاب الديات ، باب         ) ٢٦٢٣( ، برقم    ٢/٨٧٦
ما جاء يف حكم ويل القتيل يف القصاص        : ، وعلقه الترمذي ، أبواب الديات ، باب         ) ٢٢٦٢(برقم  

واحلديث ذكره احلافظ   . ي اهللا عنه    ، عن أيب شريح اخلزاعي رض     ) ١٤٢٥(، برقم   ٤/٦٦٢والعفو ،   
وسكت عنه ، وقد اشترط يف مقدمته الصحة أو احلسن فيما يـورده             ) فتح الباري   ( ابن حجر يف    

   . ٦، هدي الساري ص ١٢/٢١٦فتح الباري : انظر . فيـه 
. و  من أُصيب بقتل نفس ، أو قطع عض       : هو فساد األعضاء ، ومعىن احلديث        : - بسكون الباء    -واخلَبل  

   .٢٥٣النهاية يف غريب احلديث واألثر ص : انظر 
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إمـا أن يودي ، وإمــا      : رين  من قُتل له قتيل فهـو خبري النظ      : ( وسلم  
من اشترى شاة مصراة فهو     : ( ، وقوله صلى اهللا عليه وسلم       ) ١() أن يقاد   

  .) ٢() إن شاء أمسكها ، وأن شاء ردها وصاعاً من متر : خبري النظرين 
  
  

                                                           
  .٣٥ص : سبق خترجيه ، انظر ) ١(
، ٢/٧٥٦إن شاء رد املصراة ويف حلبتها صاع مـن متـر ،             : رواه البخاري ، كتاب البيوع ، باب        ) ٢(

 ، برقـم   ١٠/٢٣٤حكم بيع املصراة ،   :، ومسـلم ، كتـاب البيوع ، بـاب        ) ٢٠٤٤(برقـم  
  . للفظ ملسلم ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، وا) ١٥٢٤(

  . يجمع ويحبس : اليت يصرى اللنب يف ضرعها ، أي : واملُصراة هي 
   .٥١٥النهاية يف غريب احلديث واألثر ص : انظر 
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  : وحنوها " إن شئت  " :الصيغة الرابعة 
، " ا  إن شئت فافعل كذا ، وإن شئت فافعل كـذ         " من صيغ التخيري    

إن : ( كما يف قوله صلى اهللا عليه وسلم ملن سأله عن الصيـام يف السفر              
، وقوله صلى اهللا عليه وسلم لكعـب        ) ١() شئت فصم ، وإن شئت فأفطر       

 : - يف إحدى روايات احلديث      -بن عجرة رضي اهللا عنه يف كفارة األذى         
أطعم إن شئت فانسك نسيكة ، وإن شئت فصم ثالثة أيام ، وإن شئت ف             ( 

  .) ٢() ثالثة آصع من متر لستة مساكني 
وال فرق بني أن تكون هذه الصيغة للمخاطب أو للغائب ، ومثاهلـا             

 رضي اهللا عنهما أنه طلـق امرأتــه ،          )٣(ما ثبت عن ابن عمر      : للغائب  

                                                           
، ) ١٨٤١(، بـرقم    ٢/٦٨٦الصوم يف السفر واإلفطـار ،       : رواه البخاري ، كتاب الصوم ، باب        ) ١(

، ) ١١٢١( ، برقم    ٧/٣٣٥التخيري يف الصوم والفطر يف السفر ،        : م ، باب    ومسلم ، كتاب الصيا   
 .عن عائشة رضي اهللا عنها 

. ، وصححه األلباين    ) ١٨٥٤( ، برقم    ٥/٢١٨يف الفدية ،    : رواه أبو داود ، كتاب املناسك ، باب         ) ٢(
  ) .١٨٥٧( ، برقم ١/٥٢٠صحيح سنن أيب داود ، : انظر 

ر بن اخلطاب العدوي القرشي ، أبو عبد الرمحن ، ولد مبكة ، واسـلم وهـو                عبد اهللا بن عم   : هو  ) ٣(
صغري ، مث هاجر مع أبيه وهو مل يبلغ احللم ، واستصغر يوم أحد ، وهو ممن بايع حتت الـشجرة ،                      
ومن علماء الصحابة ، ومن املكثرين من رواية احلديث ، وكان شديد االتباع آلثار النيب صـلى اهللا                  

  .هـ ٧٤تويف سنة عليه وسلم ، 
   .         ١/٣٧ ، تذكرة احلفاظ٩/٥ ، البداية والنهاية٣/٢٠٣سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف 
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               ١(وهي حائض ، على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فسأل عمر( 
 عليه وسلم عن ذلك ، فقال الرسول صلى         رضي اهللا عنه الرسولَ صلى اهللا     

مره فلرياجعها ، مث ليمسكها حىت تطهر ، مث حتيض ، مث            : ( اهللا عليه وسلم    
  .)٢() تطهر ، مث إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن ميس 

مـن  " وما كان يف معىن هذه الصيغة فله حكمها ، ومن تلك الصيغ             
، ومثـال   " أراد أن يفعل كذا فليفعـل       أراد أن يفعل كذا فليفعل ، ومن        

خرجنا مع الرسول   : رضي اهللا عنها ، أا قالت        ما ثبت عن عائشة     : ذلك
مـن أراد   : (  ، فقـال     -يف حجة الوداع    :  يعين   –صلى اهللا عليه وسلم     

منكم أن يهلَّ حبج وعمرة فليفعل ، ومن أراد أن يهلَّ حبج فليهلّ ، ومـن                
من أحب منكم أن يهـلَّ      : ( ، ويف رواية    ) ٣() هلّ    أراد أن يهلَّ بعمرة فلي    

                                                           
عمر بن اخلطاب بن نفيل العدوي القرشي ، أبو حفص ، أمري املـؤمنني ، وثـاين اخللفـاء                   : هـو  ) ١(

العشرة املبشرين باجلنـة ، ولـد      الراشدين ، وأحد الوزيرين للرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وأحد            
مبكة ، وأسلم قبل اهلجرة ، فكان إسالمه لإلسالم عزاً ، تويل اخلالفة بعد أيب بكر الصديق ، فكـان    

هــ ،   ٢٣ذلك لإلسالم نصراً ، ويف عهده فتح الشام والعراق ومصر ، واستشهد يف املدينة سـنة                 
  .فكان ذلك على األمة شراً 

   . ٣٨ ، طبقات الفقهاء للشريازي ص ١/٥حلفاظتذكرة ا: انظر ترمجته يف 
: ، ومسلم ، كتاب الطالق ، بـاب         ) ٤٩٥٣( ، برقم    ٥/٢٠١١رواة البخاري ، كتاب الطالق ،       ) ٢(

  ) .١٤٧١( ، برقم  ١٠/٨٨، ... حترمي طالق احلائض بغري رضاها 
 ) .١٢١١( ، برقم ٨/١٩٧، ... بيان وجوه اإلحرام : رواه مسلم ، كتاب احلج ، باب ) ٣(
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، واملعىن واحد   ) ١() باحلج فليهلّ ، ومن أحب أن يهلَّ بعمرة فليهلّ بعمرة           
.  

، ومثـال   " من شاء فعل كذا ، ومن شاء فعل كـذا           " ومنها صيغة   
من شاء   : ( ءقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف صوم يوم عاشورا         : ذلك

  .) ٢() صمه ، ومن شاء أن يتركه فليتركه أن يصومه فلي
ما رواه أبـو    : ، ومثال ذلك    " أفعل أيهما شئت    : " ومنها صيـغة   

جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا :  رضي اهللا عنه ، حيث قال        )٣(هريرة  
يا رسول اهللا ، أن زوجي يريد أن يذهب بابين ،           : " عليه وسلم ، فقالت     

بة ، وقد نفعين ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه            وقد سقاين من بئر أيب عن     
، فقال  " من حياقّين يف ولدي     : " ، فقال زوجها    ) استهما عليه   : ( وسلم  

                                                           
 ) .١٦٩١( ، برقم ٢/٦٣٢العمرة ليلة احلصبة وغريها ، : رواه البخاري ، أبواب العمرة ، باب ) ٤(
جعل اهللا الكعبـة البيت احلـرام قيــاماً        { : قول اهللا تعاىل    : رواه البخاري ، كتاب احلج ، باب        ) ١(

 صوم يوم عاشـوراء     :، ومسلم ، كتاب الصيام ، باب        ) ١٥١٥( ، برقم      ٢/٥٧٨،  } ... للناس  
  .، عن عائشة رضي اهللا عنها ) ١١٢٥( ، برقم ٨/٦،

، واملشهور عنه أنه كُـين      ) عبد مشس   (  بن صخر الدوسي ، كان امسه يف اجلاهلية          نعبد الرمح : هو  ) 3(
ـَّة ، قال       ، أسلم سنة سبع    ) أيب هريرة   ( وجدا ، فأخذا يف كُمي ، فكُنيت بـ         : بأوالد هرة بري

اهلجرة ، شهد خيرب ، ومحل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم علماً كثرياً طيباً مباركاً فيه ، مل يلحق       من  
يف كثرته ، دعا له النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يرزقه علماً ال ينسى ، فكان ال ينسى شيئاً حفظه ،                      

  .هـ ٥٨، تويف باملدينة سنة ) راوية اإلسالم ( حىت عرف بـ 
   .٨/١٠٧ ، البداية والنهاية ١/٣٢ ، تذكرة احلفاظ ٢/٥٧٨سري أعالم النبالء : ته يف انظر ترمج
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هذا أبوك ، وهذه أُمك ، فخذ بيـد أيهمـا    : ( النيب صلى اهللا عليه وسلم      
  .) ١(، فأخذ بيد أُمه ، فانطلقت به ) شئت 
  

  : املبحث الثاين 
  :غري الصرحية صيغ التخيري 

  
قد يثبت التخيري بغري صيغة صرحية تدل عليه ، ويكون ذلك إما بالزم             

  . القول ، وإما بالفعل ، وإما باإلقرار 
ما جـاء يف كتاب أيب بكـر       : مثال التخيري الذي ثبت بالزم القول       

رضي اهللا عنه ، يف فريـضة       ) ١(رضي اهللا عنه ، ألنس بن مالك        ) ٢(الصديق  

                                                           
، وصـححه   ) ٢٢٧٤( ، بـرقم     ٦/٢٦٥من أحق بالولد ،     : رواه أبو داود ، كتاب الطالق ، باب         ) ٣(

  ) .٢١٩٣( ، برقم ٧/٢٥١إرواء الغليل : انظر  . - رمحه اهللا-األلبـاين
افة عثمان بن أيب عامر التيمي القرشي ، أول من آمن بالرسول صلى اهللا عليه               عبد اهللا بن أيب قح    : هو  ) ١(

وسلم من الرجال ، وأفضل الناس بعد األنبياء واملرسلني ، وزير الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم ،                   
ومؤنسه يف الغار ، وصديقه األكرب ، كانت له يف عصر النبوة مواقف كبرية ، بويع باخلالفة بعد وفاة          

ول صلى اهللا عيه وسلم ، فحارب املرتدين ، وفُتح يف عهده بعض بالد الشام ، تـويف سـنة                    الرس
  .هـ ١٣

   . ١/٢ ، تذكرة احلفاظ ١/٢٨حلية األولياء : انظر ترمجته يف 
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 فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املسلمني ، والـيت             الصدقة اليت 
 بعد  -أمر اهللا تعاىل ا رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، ومما قاله يف الكتاب               

فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعني         : ( -أن ذكر زكاة اإلبل     
 من  ، والزم ذلك أن من معه مائتان      ) ٢() بنت لبون ، ويف كل مخسني حقَّة        

اإلبل فهو خمير بني أداء أربع حقاق ، أو مخس بنـات لبون ، قـال أبـو                 
قد يثبت التخيري من غري لفظ ؛ ألن من معه مائتان           : " احلسني البـصري   

من اإلبل فهو خمير بني أداء أربع حقاق أو مخس بنات لبون ، ولـيس يف                
 يف كل أربعـني     : (ذلك لفظ ختيري ، وإمنا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم            

  .) ٣() " بنت لبون ، ويف كل مخسني حقة 

                                                           
= 

أنس بن مالك بن النضر األنصاري النجاري املدين ، أبو محزة ، خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه                  : هو) ٢(
 ومالزمه منذ هاجر إىل أن مات ، روى أحاديث كثرية ، وكان آخر الـصحابة                وسلم ، وتلميذه ،   

  .هـ على األصح ، وله مائة و ثالث سنني ٩٣موتاً ، حيث مات سنة 
   .٩/٩٤ ، البداية والنهاية ١/٤٤ ، تذكرة احلفاظ ٣/٣٩٥سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف 

، عن أنس رضي    ) ١٣٨٦( ، برقـم    ٥٢٧/ ٢ة الغنم ،    زكا: رواه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب        ) ١(
  .اهللا عنه 
هي من اإلبل اليت استكملت سنتني ودخلت يف الثالثة ، سميت بذلك ألن أمها صارت لبوناً   : وبنت البون   
هي اليت استكملت ثـالث     : واحلقَّة  . ذات لنب ؛ ألا تكون قد محلت محالً آخر ووضعته           : ، أي   

  . بعة ، سميت بذلك الستحقاقها احلمل والركوب سنني ودخلت يف الرا
  . ٤٠ ، طلبة الطلبة ص ٨٢٦ و ٢٢١النهاية يف غريب احلديث واألثر ص : انظر 

 .٢/٣٠٧املعتمد ) ٢(
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  ٧٢  

{ : وكذلك التخيري يف املأمور به على الكفاية ، مثل قولـه تعـاىل              
 ، وكذلك ما رواه مالـك بـن         )١(} ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري       

إذا : (  رضي اهللا عنه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لنـا               )٢(احلويرث  
، ) ٣() ة فليـؤذن لكم أحـدكم ، وليؤمكم أكربكم        حضـرت الصـال 

ـَّرون بينهم فيمن يقـوم به ؛ ألنه يلزم من كون الشارع              فإن املكلفني خمي
يأمرهم بفعله مع عدم مطالبة كل واحد منهم بفعله وعدم تعيني فاعله ، أن              
حيصل االمتثال بفعله من أي واحد منهم ، وأم خمريون بينهم فيمن يقـوم              

  .به 
  

صـفات العبادات من األفعـال ،      : ومثال التخيري الذي ثبت بالفعل      
، ) ٥(، وأنواع صالة اجلنـازة      ) ٤(وذلك كأنواع صفات التورك يف الصالة       

                                                           
  . ، من سورة آل عمران ١٠٤من اآلية رقم ) ٣(
ليه وسلم يف شبيبة    مالك بن احلويرث بن أشيم الليثي ، أبو سليمان ، قدم على النيب صلى اهللا ع               : هو  ) ٤(

من قومه ، فعلمهم الصالة ، وأمرهم بتعليم قومهم إذا رجعوا إليهم ، وقد سكن البـصرة ، ولـه                    
  .هـ على األصح٦٤أحاديث ، وتويف بالبصرة سنة 

  .٤/٢٤٤ ، أُسد الغابة ٦/٢٢اإلصابة : انظر ترمجته يف    
 ، برقـم ١/٢٢٦لسفر مؤذن واحـد ، من قال ليؤذن يف ا: رواه البخاري ، كتـاب األذان ، باب ) ١(

 ، برقـم   ٥/٢٤٤من أحق باإلمامة ،     : ، ومسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ، باب         ) ٦٠٢(
)٦٧٤. (  

  .    ١٣٠ ص – إن شاء اهللا تعاىل – ، وسيأيت الكالم عن هذا املثال ٢/٢٢٦املغين البن قدامة : انظر ) ٢(
  .٢٤/٢٤٢ و ٢٢/٣٣٥ابن تيمية جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر ) ٣(
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:  يعين   –قد يقع    : " - رمحه اهللا    -قال أبو بكر الباقالين     . وما أشبه ذلك    
يان بقولـه ،     من فعله عليه السالم ما جيري جمرى الب        -التخيري بني األفعال    

حنو القراءة حبرف والقراءة تارة بغريه ، واملسح تارة ببعض الرأس وبكلـه             
مـرة  ) بسم اهللا الرمحن الرحيم     (  ، واجلهر بـ     - عند جميز ذلك     -أخرى  

وتركه أخرى ، ومجع الناس للتراويح تارة وتركه أخرى ، وليس القصد من        
يان ما علم أنه يفعـل      هذا تصحيح مسألة بعينها يف باب التخيري ، ولكن ب         

تارة ويفعل غريه أخرى ، ويتركه ويفعله على وجه االتباع حلكم الشرع ،             
فإن هذا رمبا كان أوضـح يف الكشف عن التخييـر من القول ، ورمبـا              

  .) ١("  حلَّ حمله 
  

قول أنس بن مالك رضي اهللا عنه       : ومثال التخيري الذي ثبت باإلقرار      
 عليه وسلم يف رمضان ، فلم يعب الـصائم          سافرنا مع النيب صلى اهللا    : ( 

، فيؤخذ من ذلك أن املسافر يف       ) ٢() على املفطر ، وال املفطر على الصائم        
رمضان خمير بني الصوم والفطر ؛ إلقرار النيب صلى اهللا عليه وسلم على فعل     

  .          أصحابه رضي اهللا عنهم 
  

                                                           
  .٢/١٦٥التقريب واإلرشاد ) ١(
مل يعب أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم بعضهم بعضاً يف           : رواه البخاري ، كتاب الصوم ، باب        ) ٢(

جـواز الـصوم   : ، ومسلم ، كتاب الصيام ، بـاب        ) ١٨٤٥( ، برقم    ٢/٦٨٧الصوم واإلفطار ،    
 .، واللفظ ملسلم ) ١١١٨( ، برقم ٧/٣٣٢، .. .والفطر يف شهر رمضان للمسافر 
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  ٧٤  
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  ٧٥  

  
  
  
  

  
  

  الفصل اخلامس
  خيريموانع الت
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مل أجد من تكلم عن موانع التخيري حتت هذا العنوان ، ولكـن بعـد               
البحث والتأمل يف األدلة الشرعية وكالم أهل العلم وجـدت أن للتخـيري             

عدم التمكن من الفعل ، وأن ذلك خيتلف بـاختالف          : مانعاً واحداً ، هو     
هي عنه املخير ،    كون التخيري يف املباح ، أو يف املأمور به املخير ، أو يف املن             

وأن عدم التمكن من ذلك قد يكون لسبب شرعي وقد يكـون لـسبب              
  :حسي ، وإليك بيان ذلك مع التمثيل 

عدم الـتمكن   : إذا كان التخيري يف املباح ، فاملانع من التخيري فيه هو            
  . من الفعل 

  :اجلماع ليلة الصيام : مثال ذلك 
، فإن مل يتمكن    ) ١(لة الصيام   املكلف خمير بني مجاع أهله وترك ذلك لي       

من اجلماع إما لسبب شرعي كأن تكون امرأته حائضاً ، أو لسبب حسي             
 عيب خلْقي مينعه من اجلماع فإنه حينئـذ ميتنـع           اكما لو حصل ألحدمه   

  .التخيري ، ويتعين عليه ترك اجلماع ؛ ألنه مل يتمكن من الفعل 
  

      سـواء كان واجبــاً أم      -ر  وإذا كان التخيري يف املأمـور به املخي 
عدم التمكن من االمتثال إال مبا      :  ، فاملانع من التخيري فيها هو        –منـدوباً  

  .تربأ به الذمة 

                                                           
   .  ١٣٥ص :  ، انظر - إن شاء اهللا تعاىل –سيأيت الكالم عن هذا املثال ) ١(
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إيقاع الصالة املفروضة يف أي     : مثال ذلك فيما إذا كان املانع شرعياً        
  :) ١(جزء من أجزاء الوقت الواقعة بني دخول الوقت وخروجه 

اع الصالة املفروضة بني أجزاء وقتـها ، فـإن مل           املكلف خمير يف إيق   
يتمكن من فعلها إال يف جزء واحد من تلك األجزاء املخير بينـها امتنـع               
التخيري ، وتعين عليه فعلها يف ذلك اجلزء ، كاملرأة إذا غلب على ظنها أا               
سوف حتيض بعد دخول وقت الصالة مبقدار فعل الصالة ، فإنـه يـزول              

أجزاء الوقت ، ويتعين عليها فعل الصالة يف أول الوقت هلـذا            ختيريها بني   
السبب الشرعي ؛ ألا مل تتمكن من االمتثال إال مبقدار وقت الفعل الذي             

  .) ٢(تربأ به الذمة 
تكفري احلانث عن ميينه بإحدى     : ومثال ذلك فيما إذا كان املانع حسياً        

  .عتق اإلطعام ، والكسوة ، وال: خصال الكفارة ، وهي 
املكلف إذا حنث يف ميينه وجب عليه أن يكفر بإحدى هذه اخلـصال             

فكفارته إطعام عشرة مسـاكني من أوسط مـا        { : الثالثة ؛ لقوله تعاىل     
، وهو خمير بينها ، فإن مل       ) ٣(} تطعمون أهليكم أو كسوم أو حترير رقبة        

ل ختـيريه ،    جيد فقراء يطعمهم أو يكسوهم ، ووجد عبيداً يعتقهم فإنه يزو          

                                                           
   .١٧١ص : ، انظر _  إن شاء اهللا تعاىل –سيأيت الكالم عن هذا املثال ) ١(
  ، كـشف ٥١-١/٥٠ ، أصـول السرخـسي  ٢/١٢١ ، أصول اجلصاص ٢/١٧٨احملصول  : انظر  ) ٢(

   .١/٢٢٢ ، البحر احمليط ١/٢١٩األسرار للبخاري
 . ، من سورة املائدة ٨٩من اآلية رقم ) ٣(
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ويتعين عليه العتق هلذا السبب احلسي ؛ ألنه مل يتمكن مـن االمتثـال إال               
  .خبصلة تربأ ا الذمة 

  
سـواء كـان حمرمـاً أم      _ وإذا كان التـخيري يف املنهي عنه املخير        

عدم التمكن من االمتثال إال بأكثر      :  فاملانع من التخيري فيه هو       -مكروهاً  
  .ما جيوز له فعله 

من أسلم وحتته أكثر من أربع      : مثال ذلك فيما إذا كان املانع شرعياً        
  : نسوة 

األصل يف الرجل إذا أسلم وحتته أكثر من أربع نسوة أن خيتار منـهن              
أربعاً ، ويفارق ما زاد عليهن ، فإذا أسلم وحتته مخس نسوة فإنه حيرم عليه               

 ، فـإن كانـت      )١(أن يبقيهن يف عصـمته ، وله أن خيتار منهن أربعـاً            
 -إحداهن من حمارمه امتنع التخيري ، وتعين عليه إمساك األربع البــواقي       

 ؛ ألن اليت من حمارمه ال جيـوز         -إن شاء أن يبقي يف عصمته أربعاً منهن         
شرعاً أن يبقيها يف عصمته ، وإمنا زال ختيريه ألن عدد النساء الاليت خيـر               

  .بينهن هو أكثر عدد جيوز له إبقاؤه
  :اجللوس بني الظل والشمس : ومثال ذلك فيما إذا كان املانع حسياً 

يكره اجللوس بني الظل والشمس ، وعلى اجلالس بينـهما أن خيتـار             

                                                           
  . ١٤٣ص :  ، انظر - إن شاء اهللا تعاىل –سيأيت الكالم عن هذا املثال ) ١(
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، فإن كان ال يستطيع اجللوس يف أحـدمها ألي          ) ١(اجللوس يف أحـدمها    
 امتنع التخيري ، وتعين عليـه       - كأن يكون أحدمها ال يسعه       -مانع حسي   

  .    يف اآلخر اجللوس
 

 
  
  
  
  
  

                                                           
   .١٦٠ص :  ، انظر - إن شاء اهللا تعاىل –سيأيت الكالم عن هذا املثال ) ١(
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  الباب الثاين
  أحكام التخيري وأنـــــواعه

  
  :ويشمل فصلني 
  .أحكام التخيري : الفصل األول 
  .أنواع التخيري : الفصل الثاين 
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  ٧٩  
  
  
  
  

  الفصل األول  
  أحكام التخيري

  
  : ويشمل مبحثني 
  .حكم فعل أحد األمور املخير بينها : املبحث األول 
  . املخري بينها حكم فعل مجيع األمور: املبحث الثاين 

  
  
  
  



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 

  ٨٠  
  

  : املبحث األول 
  :حكم فعل أحد األمور املخير بينها 

  
األمور اليت خير بينها الشارع قد يكون فعل أحدها واجباً ، وقد 

  .يكون مستحباً ، وقد يكون مباحاً 
  .فإن كان التخيري بني واجبات وجب على املكلف فعل أحدها 

اإلطـعام ، والكسوة ،    : هي   و -خصال كفارة اليمني    : مثال ذلك   
   :-والعتـق 

 إذا حنث احلـالف يف ميينه وجب عليـه أن يكفِّر بأحدها ، وال تربأ             
  .ذمته إال بفعله ، وهو خمير بينها 

  
  .وإن كان التخيري بني مندوبات استحب للمكلف فعل أحدها 

  :أنواع أدعية االستفتاح يف الصالة : مثال ذلك 
تكبرية اإلحـرام استحب له أن يدعو بأحد أدعيـة         إذا كبر املصلي    

   .)١(االستفتاح املأثورة ، وهو خمير بينها 
   

                                                           

  .١٢٧ ص:   انظر- إن شاء اهللا تعاىل – الكالم على هذا املثال مع االستدالل سيأيت) ١(
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  ٨١  
وإن كـان التخيري يف املباح ، أو يف التحرمي ، أو يف الكراهـة 

  .أُبيـح للمكلف فعل أحدها 
االنتشار يف األرض واالبتغاء من فضل اهللا بعد        : مثال التخيري يف املباح     

  :ة صالة اجلمع
إذا صلى املكلف اجلمعة أُبيح له النتشار يف األرض واالبتغاء من فضل            

   . )١(اهللا ، وأُبيح له ترك ذلك ، وهو خمري بينهما 
  

ختيـري مـن ملـك أخـتني يف وطء         : ومثـال التخيري يف التحرمي     
  :إحـدامها 

إذا ملك الرجل أختني حرم عليه اجلمع بينهما يف الوطء ، فكانت كل             
هما ال بعينها حمرمة يف حقه ، وهو خمري بينهما ، فـإذا أراد وطء               واحدة من 

  . ) ١(إحدامها أُبيح له ذلك 
  

  :ختيري اآلكل بني مترتني إذا قرن بينهما :  ومثـال التخيري يف الكراهة 
إذا قرن اآلكل بني مترتني كره له ذلك ، وكانت كل واحدة منهما ال              

هو خمري بينهما ، فـإذا أراد أكـل         بعينها مكروهة يف حقه حال القران ، و       
  .) ١(إحدامها لوحدها أُبيح له ذلك 

                                                           

 ١٦٣ ،   ١٤٧ ،   ١٤٠ ص :  انظر - إن شاء اهللا تعاىل      -  مع االستدالل  ةمثلسيأيت الكالم على هذا األ    ) ١(
.  
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  ٨٢  
  

  : املبحث الثاين 
  :حكم فعل مجيع األمور املخير بينها 

  
األمور اليت خير بينها الشارع قد يكون فعل مجيعها مستحباً ، وقـد             

فتكون هذه األمور   . يكون مباحاً ، وقد يكون حمرماً ، وقد يكون مكروهاً           
 ذا االعتبار منقسمة إىل أربعة أقسام:  

  
  :األمور املخري بينها اليت يستحب فعل مجيعها : القسم األول 

هذا القسم يكون يف األمور الواجبة اليت خري الشارع بينها، فإن منها            
خصال كفارة اليمني الـواردة يف      : ما يستحب اجلمع بينها ، ومثال ذلك        

عشرة مساكني من أوسط مـا تطعمـون        فكفارته إطعام   { : قوله تعاىل   
، فإن احلانث يف ميينه خمير بني هذه        ) ١(} أهليكم أو كسوم أو حترير رقبة       

اخلصال الثالث ، والواجب عليه أن يفعل إحداها ، ويستحب له أن جيمع             
  .) ٢(بينها ، زيادة له يف الثواب 

  
  

                                                           

 . ، من سورة ملائدة ٨٩من اآلية رقم ) ١(
 . ١٩٢ ، زوائد األصول ص ٢/٥٤٣ ، اية الوصول ٢/١٦٩صول احمل : نظرا) ٢(
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  ٨٣  
  
  
  

 بينها الشارع   إذا فعل املكلف مجيع اخلصال الواجبة اليت خري       : مسألة  
واليت يستحب اجلمع بينها ، أو تركها مجيعاً ، فعلى أي خصلة يكون ثواب       
الواجب فيما إذا فعل اجلميع ، وعلى أي خصلة يكون عقاب ترك الواجب             

  .فيما إذا ترك اجلميع ؟ 
  

إن تفاوتت  : األول  : اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال         
ى أعالها والعقاب علـى أدناهـا ، وإن تـساوت           يف الثواب فالثواب عل   

إن فعلت مرتبة فالثواب على أوهلا      : فالثواب والعقاب على أحدها ، والثاين       
الثواب والعقاب  : ، وإن فُعلت معاً أو تركت فكالقول األول ، والثـالث           

  .على واحد منها غري معني 
  

 ثـواب   إن كانت اخلصـال متفاوتة يف الثواب يكون      : القول األول   
الواجب على أعالها ، وعقاب ترك الواجب على أدناهـا ، وإن كانـت              
متساوية يف الثواب يكون ثواب الواجب وعقاب تركه على أحدها ، سواء            

 كأن يوكِّل زيداً باإلطعام ، وعمراً بالكسوة فيقومان بالفعل          –فُعلت معاً   
  . أم مرتبة -) ١(يف وقت واحد 

                                                           

   .١/٢٥٩شرح اللمع : انظر ) ١(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 

  ٨٤  
 اختار الشق األول منه أبو الوليد الباجي       و . )١(حكاه بعض األصوليني    

 ، وهو الثواب على أعالها فيما إذا فعلها مجيعاً ، ونقـل             - رحـمه اهللا    -
   .)٢(الثاين عن بعض شيوخه 

  
بأنه إمنا كان ثواب الواجب على أعالها فيما إذا         : واستدل هلذا القول    

يب عليه ثـواب    كانت اخلصال متفاوتة يف الثواب ، ألنه لو اقتصر عليه ألث          
 ال ينقصه عن ذلك ، وإمنا كان        - معاً أو مرتباً     -الواجب ، فضم غريه إليه      

العقاب على أدناها فيما إذا كانت متفاوتة يف الثـواب ؛ ألنه لو فعله فقط              
   .)٣( عقوبة هألجزأه ، فضم غريه إليه يف الترك ال يزيد

  

                                                           

،  ٢/١٣٥، التقرير والتحبري      مع حاشية العطار   ٢٣٣-١/٢٣١ شرح احمللي على مجع اجلوامع    :  نظر ا )١(
  . ٢/١٧١ طه العلواين على احملصول/  تعليق د

  . ٢١١إحكام الفصول ص : ظر ان) ٢(
، أحد ائمـة املالكيـة يف        هـ٤٠٣، ولد سنة      سليمان بن خلف بن سعد الباجي املالكي       :والباجي هو   
هــ إىل   ٤٢٦ ارحتل سـنة     ، ، صاحب مؤلفات بديعة    ، أصولياً  ، نظاراً  ، كان فقيهاً   دلسـاألن

ث عشرة  مكـه ، فحج ، مث ارحتل إىل دمشق ، مث بغداد ، مث املوصل ، مث رجع إىل األندلس بعد ثال                    
 إحكام الفصول يف أحكام األصول:   من مصنفاتهسنة بعلمٍ غزير ، حصله مع الفقر والتقَنع باليسري ، 

   .هـ٤٧٤تويف سنة  ،  وغريها ، ، احلدود ، شرح موطأ مالك
 الم النـبالء  ـ، سري أع  ١٢٠ ة ص ـ، شجرة النور الزكي    ٨/١١٧ ترتيب املدارك :  انظر ترمجته يف  

١٨/٥٣٥ .  
   .٢/١٣٥ ، التقرير والتحبري ١/٢٣٢شرح احمللي جلمع اجلوامع : نظر ا) ٣(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 

  ٨٥  
 سواء  -جب على أوهلا    إن فُعلت مرتبة يكون ثواب الوا     : القول الثاين   

 ، وإن فُعلت معاً أو تركت فكـالقول         -تفاوتت يف الثـواب أم تساوت      
  . األول 

  ، وحكاه جـمع ) ٢(، وزكريا األنصاري ) ١(وبه قال ابن التـلمساين 
  . ) ٣(من األصوليني 

  

                                                           

    .١/٣٢٩شرح املعامل :  انظر) ١(
ـ   مد بن علي الفهري   ـعبداهللا بن حم  :  وابن التلمساين هو   ، كان إمامـاً    ) ابن التلمساين   (  ، املعروف ب

،  عامل يف أصـول الفقـه     شرح امل :  ، من مصنفاته   ، حسن التعبري   ، وكان ذكياً   ، واألصول  بالفقه
  . هـ٦٤٤ تويف سنة  ،واملغين شرح التنبيه
 .  ١/٣١٦ لإلسنوي ، طبقات الشافعية ٨/١٦٠ طبقات الشافعية الكربى : انظر ترمجته يف

   . ٢٦ -٢٥ غاية الوصول ص:  انظر) ٢(
،   الشافعي ، ، األزهري  ، القاهري  القاضي زكريا بن حممد بن أمحد األنصاري السنيكي       :  واألنصاري هو 
، وجد يف    ، فقطن األزهر   هـ٨٤١، مث حتول إىل القاهرة سنة        ، يف سنيكة مبصر    هـ٨٢٦ولد سنة   

،  عةـ، وويل القضاء فلم يقبله إال بعد مراج        ، ونشأ فقرياً   هـ٩٠٦، وكُف بصره سنة      طلب العلم 
،  يزجره عن الظلم  ، فكتب إليه     وملا ويل القضاء رأى من السلطان عدوالً عن احلق يف بعض أعماله           

فـتح  :  له من التـصانيف   و،   هـ  ٩٢٦، فعاد إىل اشتغاله بالعلم إىل أن تويف سنة           فعزله السلطان 
اختصره مـن مجـع     "  لب األصول " ، و  ، وحتفة الباري على صحيح البخاري      الرمحن يف التفسري  

  . ، وغريها اجلوامع مث شرحه يف غاية الوصول
 .   ٣/٤٦، األعالم  ٣/٢٣٤ ع ألهل القرن التاسعالضوء الالم: انظر ترمجته يف 

، شرح احمللي علـى مجـع        ٣٨٤ -١/٣٨٣، شرح الكوكب املنري    ١/٢٠٢ أصول ابن مفلح  :  انظر) ٣(
 .  ٢/١٣٥، التقرير والتحبري   مع حاشية العطار١/٢٣٣ اجلوامع



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 

  ٨٦  
بأنه إمنا كان ثواب الواجب على األول منـها         : واستدلوا هلذا القول    

تبة لتـأدي الواجب به قبل غريه ، فهو الذي أســقط           فيما إذا فُعلت مر   
وكان ثواب الواجب   . الفرض ، والذي بعده مل يصادف وجوباً يف الذمة          

على أعالها فيما إذا فُعلت مـعاً وهي متفاوتة يف الثـواب ألنه لو اقتصر             
. عليه ألثيب عليه ثواب الواجب ، فإضافة غريه إليه ال ينقصـه عن ذلك              

ب على أدناها فيـما إذا تركت وهي متفاوتـة يف الثــواب            وكان العقا 
  .) ١(ألنـه لو اقتـصر عليه ألجزأه 

  
إذا فعلها مجيعاً يكون ثواب الواجب على واحد منها         : القول الثالث   

  .غري معني ، وكذلك يكون عقاب ترك الواجب فيما إذا تركها مجيعاً 
   .)٣(وغريه ، ) ٢(اختاره الشريازي 

                                                           

لي على مجع   ، شرح احمل   ٣٨٤ -١/٣٨٣، شرح الكوكب املنري      ٢٦ -٢٥ غاية الوصول ص   :انظر  ) ١(
 . ١٥٤ -١/١٥٢ اية السول ،  مع حاشية العطار١/٢٣٣اجلوامع 

   . ٢٥٩ -٢٥٨/ ١ع مشرح الل:  انظر) ٢(
، مث قدم  ، تفقه يف شرياز    ، أبو إسحاق    الشافعي ياهيم بن علي بن يوسف الفريوزآباد     رإب:  والشريازي هو 

، انتـهت إليـه رئاسـة        اجلدل واملناظرة ، اشتهر بقوة احلجة يف       ، مث بغداد واستوطنها    إىل البصرة 
ـ      ، وشرحه  ، واللمع  املهذب يف الفقه  :  ، من مصنفاته   املذهب ،  ول الفقـه  ـ، والتبـصرة يف أص
  . هـ٤٧٦ تويف سنة  ،رهاـوغي

الم النـبالء   ـ، سري أع   ٢/٨٣ لإلسنوي   ، طبقات الشافعية   ١/٩وفيات األعيان   :  انظر ترمجته يف  
 . ١/٨، هدية العارفني ١٨/٤٥٢

   .٢/١٣٥ مع حاشية العطار ، التقرير والتحبري١/٢٣٣شرح احمللي على جع اجلوامع: انظر ) ٣(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 

  ٨٧  
بأن الواجب هو أحدها من غري نظر إىل األعلى : ذا القول واستدلوا هل

أو األدىن ؛ ألنه ليس هنـاك واجب خبصوصه ، فال يعلَّق بأحدها 
خبصوصه ثواب وال عقاب ، وإال للزم من ذلك أن يكون هو الواجب بعينه 

  .) ١(، فيبطل حينئذ التخيري 
  

وارد يف الواجبات وهذا اخلالف مبين على قول اجلمهور بأن اخلطاب ال      
 ، وأما على القول بأنه متعلِّق جبميعهـا ،          )٢(املخري بينها متعلق بواحد منها      

 وهـو أن املكلـف إذا   -فمن فسر هذا القول مبا يوافق معىن قول اجلمهور     
فعلها مجيعاً أثيب ثواب واجب واحد ، وإذا تركها مجيعاً عوقب عقـاب             

ومن فسره مبا خيـالف معـىن        كان اخلالف لفظياً ،      -ترك واجب واحد    
 وهو أن املكلف إذا فعلها مجيعاً أثيب ثواب واجبات ،           -قـول اجلـمهور 

 كان اخلـالف معنـوياً    –وإذا تركها مجيعاً عوقب عقاب ترك واجبات        
  .    ) ٣(، وحينئذ ال ترد هذه املسألة على هذا القول 

  
  

                                                           

 ،   مع حاشية العطار   ٢٣٤-١/٢٣٣، شرح احمللي على مجع اجلوامع      ١/٢٤٨تشنيف املسامع   :  انظر) ١(
 . ٢/١٧١طه العلواين علىاحملصول/ تعليق د

  ، ٢٥ غايـة الوصـول ص       ، ٢/١٣٥التقرير والتحبري   ،   ١/٢٣٢ شرح احمللي جلمع اجلوامع   : انظر  ) ٢(
   .٢/١٧١طه العلواين على احملصول / تعليق د 

 بيان اخلـالف يف هـذه       -  إن شاء اهللا تعاىل    -، وسيأيت    ١/١٤٩كشف األسرار للبخاري    :  انظر) ٣(
  .١٢٠ص : املسألة ، انظر 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 

  ٨٨  

   :الترجيـح
ألنه إن فعلها مرتبـة كـان       رجحان القول الثاين ؛     :  الذي يظهر يل    

، فكان ثواب الواجب عليه ، وإن فعلها معاً         ) ١(األول هو الواجب إمجاعاً     
كان ثواب الواجب على أعالها ؛ ألنه لو اقتصر عليه حلصل لـه ذلـك ،               
وإضافة غريه إليـه ال ينقصه ، وإن تركها مجيعاً كان العقاب على أدناها ؛              

لعقاب ، وإضافة غريه إليه يف التـرك ال         ألنـه لو اقتصر عليه لسقط عنه ا      
يزيده عقوبة ، وهذا هو الالئق بكرم اهللا سبحانه وتعاىل ، وال يلـزم مـن                
تعين الواجب بعد إيقاع الفعل تعـينه قبـل إيقاعه ، ولذلك لو اقتـصر             
على فعل إحـدى اخلصال لسقط ا الوجوب ، وأثيب عليهـا ثـواب             

  .) ٢(تكون هي الواجبة قبل فعلها الواجـب ، وال يلزم من ذلك أن 
  

                                                           

 . ١/٣٨٣، شرح الكوكب املنري  ١/٢٠٢أصول ابن مفلح :  انظر) ١(
ـ   ٢٦ -٢٥ ول ص ـغاية الوص :  انظر) ٢( ـ  ـ، ش ، سـلم    ٣٨٤ -١/٣٨٣وكب املـنري    ـرح الك

 .  مع اية السول١/١٥٢ول ـالوص



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 

  ٨٩  
  :األمور املخري بينها اليت يباح فعل مجيعها : القسم الثاين 

هذا القسم يكون يف األمور الواجبة اليت خري الشارع بينها ، فإن منها             
ستر العورة يف الصالة بأكثر من ثوب       : ما يباح اجلمع بينها ، ومثال ذلك        

 ، والواجب عليه أن يستر عورتـه بثـوب          ، فاملصلي خمري بني ثياب الدنيا     
  .) ١(واحد حيصل به الستر ، فإذا سترها بثوبني كان اجلمع بينهما مباحاً  

  
  :األمور املخري بينها اليت حيرم فعل مجيعها : القسم الثالث 

هذا القسم يكون يف األمور الواجبة ، واملندوبة ، و األمـور الـيت يف               
  .احملرم املخير 

عقد : ور الواجبة اليت خري الشارع بينها وحيرم فعل مجيعها          فمثال األم 
  :اإلمامة ألكثر من رجل 

إذا خال الوقت عن إمام ، فاألمة جيب عليها أن تعقد اإلمامة لرجـل              
صـاحل هلا ، فإذا وجد رجال قد استوت أحواهلم يف كمـال خـصـال              

ـ            رية بينـهم ،    اإلمامة ، ومحل أعبائها ، والقيام بواجباا ، تكون األمة خم
  .) ٢(وحيرم عليها عقدها جلميعهم 

  

                                                           

 . ١٩٢ د األصول صـ، زوائ ٢/٥٤٣، اية الوصول ٢/١٦٩احملصول :  انظر )١(
 مع شرحه   ١/١٣٢ ، منهاج األصول   ٢٠٩ ، إحكام الفصول ص    ٢/١٥٢التقريب واإلرشاد   :  انظر) ٢(

 .اية السول 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 

  

أما األمور املندوبة اليت خري الشارع بينها فمنها ما ميكن اجلمع بينها ،             
  .ومنها ماال ميكن اجلمع بينها 

األقوال الواردة يف مناسـبة واحـدة ،        : فمثال اليت ميكن اجلمع بينها      
ة اإلحرام والقراءة ، فإا     كأدعية االستفتاح يف الصالة ، اليت تقال بني تكبري        

  .) ١(قد جاءت بصيغ متعددة ، واملصلي خمري بينها ، وميكن أن جيمع بينها 
هيئات الفعل الواحد ، فقـد يـرد        : ومثال اليت ال ميكن اجلمع بينها       

للفعل املندوب الواحد أكثر من هيئة ، كالتورك يف الصالة ، فقد ورد فيه              
ا ، وال ميكن أن جيمع بينـها يف وقـت           ثالث صفات ، واملصلي خمري بينه     

  . ) ٢(واحد 
فاألمور املندوبة اليت ميكن اجلمع بينها ال جيوز فعلها مجيعـاً ؛ ألنـه              
خالف هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فهديه صلى اهللا عليه وسـلم أن               
يفعل هذا األمر تـارة ، وهذا تـارة ، يف أوقات شىت ، قال شيخ اإلسالم               

هذا مـع   : "  يف فعل مجيعها يف وقت واحـد        - رمحه اهللا    -) ٣(ابن تيمية   

                                                           

 . ١٢٧  ص :انظر الكالم عن هذا املثال) ١(
  .١٣٠  ص :انظر الكالم عن هذا املثال) ٢(
، أبـو    ، تقي الدين   ، احلنبلي  أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم النمريي احلراين مث الدمشقي          :  هو) ٣(

، فنشأ ا    به أبوه إىل دمشق   ، مث حتول     هـ حبران ٦٦١، ولد سنة     ، فارس املعقول واملنقول    العباس
، وهو من    ، وعاد إىل دمشق    ، مث أُطلق   ، مث ذهب إىل مصر فسجن ا مدة        حىت ظهر نبوغه واشتهر   

، درء تعارض العقـل      منهاج السنة :  أبرز علماء اإلسالم الذين عرفهم التاريخ ، من أهم مصنفاته         
 ، تويف معتقالً يف قلعـة دمـشـق         رـيرها كث ـ، وغي  قامةـ، االست  ، الرد على املنطقيني    والنقل
  .هـ ٧٢٨سنـة 

= 

٩٠  



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 

  ٩١  
أنه خالف عمل املسلمني مل يستحبه أحد من أئمتهم ، بل عملوا خبالفه ،              

 رمحه اهللا   -، وقال ابن القيم     ) ١(" فهو بدعة يف الشـرع ، فاسد يف العقل         
ـ             : " - ة يف  إن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل جيمع بني تلك األلفاظ املختلف

 يعين األلفاظ اليت رويت يف الصـالة على النيب صلى اهللا عليه            -آن واحد   
 ، بل إما أن يكون قال هذا مرة وهذا مرة ، كألفاظ االستفتاح ،               -وسلم  

والتشهد ، وأذكار الركوع والسجود ، وغريها ، فاتباعه صلى اهللا عليـه             
 مرة ، وإمـا أن      وسلم يقتضي أن ال جيمع بينها ، بل يقال هذا مرة وهذا           

يكون الراوي قد شك يف أي األلفاظ قال ، فإن ترجح عند الداعي بعضها              
صار إليه ، وإن مل يترجح عنده بعضها كان خمرياً بينها ، ومل يـشرع لـه                 
اجلمع ، فإن هذا نوع ثالث مل يرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فيعـود         

قصود الداعي باإلبطال ؛ ألنـه      اجلمع بني تلك األلفاظ يف آن واحد على م        
  . ) ٢(" قصد متابعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ففعل ما مل يفعله قطعاً 

فاملشروع فعلها مجيعاً يف أوقات شىت ، حبيث يفعل هذا النوع تارة ،             
  :وهذا تارة ، ويف ذلك أربع فوائد 

 عليه  اتباع السـنة ؛ ألن هذه هي سنة النيب صلى اهللا         : الفائدة األوىل   
  . وسلم 

                                                           
= 

،  ٦/٨٠، شذرات الـذهب    ٢٣/٢٩١، سري أعالم النبالء    ١/١٦٨الدرر الكامنة : انظر ترمجته يف    
 . ٢/٢٤٩الذيل على طبقات احلنابلة

 . ٢٥٩ جالء األفهام ص:  وانظر.  ٢٢/٤٥٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ١(
 .٢٦١جالء األفهام ص) ٢(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 

  

إحياء السنة ؛ ألنه يتحقق بذلك فعل السنة على مجيع          : الفائدة الثانية   
الوجوه الواردة ، فال يهجر منها شيء ؛ ألنه لو اقتصر على نوع واحـد                

  .منها ترك السنة يف الثاين 
حضـور القلب عند أداء السنة ، خبالف ما إذا اعتاد          : الفائدة الثالثة   

ئماً فإنه يكون فاعالً له كفعل اآللة عادة ، وهــذا شـيٌء             نوعاً واحداً دا  
 )١(" سبحانك اللهم وحبمدك    : " مشاهد ، وهلذا من لزم االستفتاح بقول        

دائماً جتده من أول ما يكبر يشرع فيه من غري شعور ؛ ألنه اعتاد ذلـك ،                 
  .لكن لو كان يقول هذا مرة ، وهذا مرة صار منتبهاً 

فعل السنة بوقت أقصر فيما إذا كانـت إحـدى          : الفائدة الرابـعة   
الصيغ أقصر من األخرى ، وذلك مثل التسبيح ، والتحميد ، والتكبري بعد             

سبحان : " ، أقصرها أن يقول     ) ٢(الصـالة ، فقد ورد على أربع صفات        
 فيكـون اــموع   )٣(" اهللا عشراً ، واحلمد هللا عشراً ، واهللا أكرب عشراً     

                                                           

ـ   :  ، باب  اب الصالة ـ، كت  رواه مرفوعاً أبو داود   ) ١( ،  مدكـمن رأى االستفتاح بسبحانك اللهم وحب
 مـ، برق  ٢/٥٠،   الةـاح الص ـما يقول عند افتت   :  ، باب  ، والترمذي  )٧٧١( مـ، برق ٢/٣٣٩
 مـبرق،   ٢٦٥/ ١، افتتاح الصالة :  ، باب  ، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها      ، وابن ماجه   )٢٤٣(
،  ١/٣٦٠املـستدرك :  انظر.  ، وصححه احلاكم ، واأللباين     ، عن عائشة رضي اهللا عنها      )٨٠٦(

حجة :  ، باب  ، كتاب الصالة   ، ورواه مسلم موقوفاً على عمر رضي اهللا عنه         ٥٠/ ٢ إرواء الغليل 
 . )٣٩٩( ، برقم ٤/١٤٦،  من قال ال جيهر بالبسملة

 . ٣٠٩ -٣/٣٠٧  الشرح  املمتع:  انظر) ٢(
، كتـاب    ، والنـسائي   )٤٨٠( ، برقم  ٥٩٦/ ٢،   ما جاء يف صالة التسبيح    :  ، باب  رواه الترمذي ) ٣(

:  ، باب  ، كتاب الصالة   ، واحلاكم  )١٢٩٨( ، برقم  ٣/٥٩،   الذكر بعد التشهد  :  ، باب  السهو
= 

٩٢  



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 

  ٩٣  
أحياناً حيب أن يسرع يف االنصراف بعد الصالة فيقتصر         ثالثني ، واإلنسان    

  .) ١(على هذه الصيغة ، فيكون فاعالً للسنة ، قاضياً حلاجته 
  

من أسلم وحتته   : ومثال األمور  اليت حيرم فعل مجيعها يف احملرم املخير           
مخس نسوة ، فأسلمن معه ، أو أسلمن يف عدن ، أو كن كتابيات ، فإنه                

ربعاً فما دون ، وال جيوز له أن ميسكهن مجيعاً ؛ ألنه ال جيوز              خيتار منهن أ  
، وكذلك للرجـل    ) ٢(للحر أن جيمع بني أكثر من أربع زوجات باإلمجاع          

{ : أن ينكح أي األختني شاء ، وحيرم عليه اجلمع بينهما ؛ لقوله تعـاىل               
  .) ٤) (٣(} وأن جتمعوا بني األختني إال ما قد سلف 

  

                                                           
= 

:  ظـر ان.  ، وصححه احلاكم    عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه        ، )٩٣٧( ، برقم  ١/٣٨٥،   التأمني
 .  ١/٣٨٦ املستدرك

 . ٣٨ -٣/٣٧ الشرح املمتع:  انظر) ١(
ـ     .  ١٠/١٤، املغين البن قدامة    ١١٥ ماع ص ـمراتب اإلج :  انظر) ٢(   :الـوانظر الكالم عن هذا املث

  .١٤١ ص
 . ، من سورة النساء ٢٣من اآلية رقم ) ٣(
 . ١/٣٤٣، التمهيد أليب اخلطاب  ٢٠٩ إحكام الفصول ص:  انظر) ٤(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 

  ٩٤  
  :األمور املخري بينها اليت يكره فعل مجيعها : القسم الرابع 

من : هذا القسم يكون يف األمور اليت يف املكروه املخير ، ومثال ذلك             
جلس بني الظل والشمس ، فإنه خيتـار اجللوس يف أحـدمها ، ويكره له             

 رضي اهللا عنه ، أن النيب صلى اهللا عليه          )١(أن جيلس بينهما ؛ ملا رواه بريدة        
  .  ) ٢(أن يقعد بني الظل والشمس وسلم ى 

  
  

                                                           

، وكان معه    ، والفتح  ، وشهد خيرب   ، أسلم عام اهلجرة    بريدة بن احلصيب بن عبد اهللا األسلمي      :  هو) ١(
، وكان حيمل لواء األمري أسامة حـني         ، واستعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم على صدقة قومه          اللواء

 غزا خرسان زمن    ، مث  ، وسكن البصرة مدة    غزا أرض البلقان إثر وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم         
  . ، وهذا أقوى هـ٦٢سنة :  ، وقيل هـ٦٣، ومات ا سنة  عثمان رضي اهللا عنه

 . ١/٢٠٩، أسد الغابة ٢/٤٦٩، سري أعالم النبالء ١/١٥١اإلصابة : انظر ترمجته يف 
 ، )٣٧٢٢( ، برقم  ٢/١٢٢٧،   اجللوس بني الظل والشمس   :  ، باب  ، كتاب األدب   رواه ابن ماجه  ) ٢(

 احلاكمرواه  و،) ٧(، برقم ٦/١٦٦يب شيبة ، كتاب األدب ، يف القعود بني الظل والشمس ،   وابن أ 
 . ، وصححه )٧٧١٠( ، برقم ٤/٣٠٢،  ، كتاب األدب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٩٥  

  
  

  الفصل الثاين 
  أنواع التخيري

  
  :ويشمل مخسة مباحث 

  .التخيري يف املكلف به فعالً وتركاً : املبحث األول 
  .التخيري يف زمن الفعل املأمور به : املبحث الثاين 

  .التخيري بني املكلفني فيمن  يقوم بامتثال املأمور به : املبحث الثالث 
  .دليلني املتعارضني يف العمل بأحدمها ختيري اتهد بني ال: املبحث الرابع 

  . ختيري املقلد بني اتهدين : املبحث اخلامس 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٩٦  

  

  
  

  املبحث األول 
  التخيري يف املكلف به فعالً وتركاً 

  
  : ويشمل مخسة مطالب 

  .التخيري بني الواجبات : املطلب األول 
  .التخيري بني املندوبات : املطلب الثاين 

  .يري الواقع  يف املباح التخ: املطلب الثالث  
  .التخيري يف التحرمي : املطلب الرابـع 
  .التخيري يف الكراهة : املطلب اخلامس 

  



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

  
  : املطلب األول 

  : التخيري بني الواجبات
  

  :سيكون احلديث عن هذا النوع من التخيري يف ثالثة أمور 
  :التمثيل هلذا النوع من التخيري : األمر األول 
  :التخيري يف اجلربان يف الزكاة : املثال األول 

         نوليس عنده ، وعنده     ) ١(إذا وجب على صاحب اإلبل يف الزكاة س ،
شـاتان أو عـشرون    :  وهو   –سن دونـه فإنه خيرجه وجيعل معه جرباناً        

  .مثلَ ذلك ) ٢( ، أو عنده أعلى منه فيخرجه ، ويعطيه املُصدق -درمهاً 
ة ، والظـاهرية ، واختــاره بعـض        وبه قال الشافعيـة ، واحلنابل    

   .)٣(الفقهاء 
                                                           

)١(   خـرج يف الزكـاة ،          هي الواحدة م   : - بكسر السني املهملة وتشديد النون       -الِسنن اإلبل الـيت ت
اليت هلا سنة وقد دخلـت يف الثانيـة ،          : بنت خماض   : وسميت بذلك ألن هلا سن معني ، وهن أربع          

اليت هلا ثالث سنني ودخلت يف الرابعة ،        : اليت هلا سنتان وقد دخلت يف الثالثة ، واحلقَّة          : وبنت لبون   
  .  اخلـامسة ، وهي أعلى سن جتب فيه الزكـاة اليت هلا أربع سنني ودخلت يف: واجلذعة 

  .٤/١٦ ، املغين البن قدامة ٤٠-٣٩طلبة الطلبة ص : انظر 
  . ٤٦طلبة الطلبة ص : انظر . هو آخذ الصدقات : املُصدق ) ٢(
 ، الفـروع   ٤/٢٥ ، املغين البن قـدامة      ٥/٣٧٥ ، اموع شرح املهذب      ٤/٢٧احلـاوي  : انظر  ) ٣(

  . ٤/١١٩لى البن حزم  ، احمل٢/٣٦٥
= 

٩٧  
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  ٩٨  

واستدلوا على ذلك مبا رواه أنس بن مالك رضي اهللا عنه ، أن أبا بكر               
الصديق رضي اهللا عنه كتب له فريضـة الصدقة اليت أمر اهللا رسوله صلى             

من بلغت عنده من اإلبل صدقة اجلذعة ، وليست عنده          : ( اهللا عليه وسلم    
، فإا تقبل منه احلـقة ، وجيعل معهـا شـاتني إن            جذعة ، وعنده حقة     

استيسرتا ، أو عشرين درمهاً ، ومن بلغت عنده صدقة احلقـة ، وليـست           
عنده احلقة ، وعنده اجلذعة ، فإا تقبل منه اجلذعة ، ويعطيـه املـصدق               

  .)١(احلديث ... ) عشرين درمهاً أو شاتني 
  

اإلبل ملا وجب عليه سـن ،       أن صاحب   : ووجه التخيري يف هذا املثال      
وعدمه ، وأخرج أدىن منه ، وجب عليه أن جيعل معه أحد شـيئني ، إمـا       
شاتني أو عشرين درمهاً ، فهو خمري بينهما ، وأيهما دفعه للمصدق أجزأه ،              
وبرئت ذمته من الواجب ، وكذلك يقال فيما إذا أخرج أعلى منه ، فإنـه               

بل مثل ذلـك ، إمـا شـاتني أو          جيب على املصدق أن يدفع لصاحب اإل      

                                                           
= 

 وبعض العلماء أصحاب هذا القول على التخـيري يف اجلـربان يف             - رمحه اهللا    –وقد وافق سفيانُ الثوري     
  . هو خمري بني شاتني وعشرة دراهم : الزكاة ، إال أم خالفوهم يف األمور املخير بينها ، فقالوا 

  .٤/٢٦ ، املغين البن قدامة ٥/٣٧٥هذب  ، اموع شرح امل٤/١١٧احمللى البن حزم : انظر 
 ،  ٢/٥٢٧من بلغت عنده صدقة بنت خماض وليست عنده ،          : رواه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب        ) ١(

 ) .١٣٨٥(برقم 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٩٩  

عشرين درمهاً ، فهو خمري بينهما ؛ ألن العشرين درمهاً عطفت يف احلـديث       
  .) ١(، وهو للتخيري ؛ ألنه وقع بعد الطلب " أو " على الشاتني حبرف 

        
  :التخيري يف فدية األذى : املثال الثاين 

 كفارة أذى ،    إذا حلق احملرم رأسه من أجل األذى فإنه يكفر عن ذلك          
صوم ثالثة أيام ، أو إطعام ستة       : ويكون خمرياً فيها بني ثالثة أشياء ، وهي         

فمن { : مساكني ، لكل مسكني نصف صاع ، أو ذبح شاة ؛ لقوله تعاىل              
كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسـه ففدية من صيـام أو صـدقة أو               

دقة ، والنـسك ،     ، وقد جاءت السنة مفسرة للصيام ، والص       ) ٢(} نسك  
 ، ملا آذاه القمل قال له       - رضي اهللا عنه     -كما يف حديث كعب بن عجرة       

احلق رأسك ، وصم ثالثة أيـام ، أو          ( - صلى اهللا عليه وسلم      -الرسول  

                                                           
   . ٥٩للتخيري بعد الطلب ص " أو " تقدم الكالم عن إفادة ) ١(

  .  يف اجلربان يف الزكاة  إىل عدم التخيري- رمحه اهللا –وقد ذهـب احلنفية واإلمام مـالك 
 ،  ٢/٢٨٦ ، حاشية ابن عابدين      ٣/٤٠٧ ، البناية يف شـرح اهلداية       ٢/١٣٣بدائع الصنائع   : انظر  

  . ١/٢٦٣ ، بداية اتهد٩/١٦٨االسـتذكار 
 . ، من سورة البقرة ١٩٦من اآلية رقم ) ٢(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٠٠  

أو أطعم سـتة    : ( ، ويف رواية    ) ١() أطعم ستة مساكني ، أو انسك بشاة        
  . ) ٢() مساكني ، لكل مسكني نصف صاع 

أن اهللا تعاىل ملا أوجب الفدية على مـن         :  يف هذا املثال     ووجه التخيري 
حلق رأسه من أجل األذى وهو حمرم ، ذكر أا أحـد ثالثة أشـياء ، مث                

، وهـو للتخييــر ؛     " أو  " عطف بعض هذه األشياء على بعض حبرف        
 : - رضي اهللا عنهما     -) ٣(ألنـه وقع بعد الطلب ، وقد قال ابن عبـاس          

قرآن أو  أو فصاحبه باخليار ، وقد خير النيب صلى اهللا عليه             ما كان يف ال   ( 
  .) ٤() وسلم كعباً يف الفدية 

                                                           
  .٦٠سبق خترجيه ص ) ٣(
 ،  ٢/٦٤٥اإلطعام يف الفدية نصف صاع ،       : د ، باب    رواه البخاري ، كتاب اإلحصار وجزاء الصي      ) ٤(

 ) .١٧٢١(برقم 
عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب اهلامشي القرشي ، أبو العباس ، حرب األمة ، وإمام التفـسري ،    : هو  ) ١(

ابن عم الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ولد قبل اهلجرة بثالث سنوات ، كان من أعلم الـصحابة ،                    
ين من رواية احلديث ، تويف الرسـول صلى اهللا عليه وسلم وله ثالث عشرة سنــة ،                 ومن املكثر 

  . هـ ٦٨ بالطائف سنة - رضي اهللا عنه -تويف 
، تذكرة  ٣/٣٣١ ، سري أعالم النبالء      ٢/٣١٤ ، حلية األولياء     ٣/٩٣٣االستيعاب  : انظر ترمجته يف    

  .١/٤٠احلفاظ 
قال الــحافظ ابـن      . ٦/٢٤٦٧، كتاب كفارات األميان ،      رواه البخاري معلقاً بصيغة التمريض      ) ٢(

وصـله سفيان الثوري يف تفسريه عن الليث بن أيب سليم عن جماهد عـن               : " - رمحه اهللا    –حجر  
، وليثٌ ضعيف ؛ ولذلك مل جيزم به املصنف ، وقد جاء عن جماهد من قوله بـسند                  ... ابن عباس   

 . - رمحـه اهللا     - ، وقال حنوه اإلمام أمحد       ١١/٦٠٣فتـح الباري   " . صحيح عند الطربي وغريه     
  .١/٣٠٢العدة: انظر 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٠١  

فمن حلق رأسه من أجل األذى وهو حمرم وجب عليه أحـد هـذه              
األشياء الثالثة ، وهو خمير بينها ، أيها فعل أجزأه وبرئت ذمته به ، وهـذا                

أمجعـوا أن    : " - رمحه اهللا    -) ١(قد أمجع عليه العلماء ، قال ابن عبد الرب          
الفدية واجبة على من حلق رأسه من عذر وضرورة ، وأمجع العلماء علـى              
أنه إذا كان حلْقُه لرأسه من أجل ذلك فهو خمير يف ما نص اهللا عليه مـن                 

  .) ٢(" الصيام والصدقة والنسك 
  
  

  

                                                           
يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبدالرب النمري ، األندلسي ، القرطيب ، املالكي ، أبو عمـرو ،                    : هو) ١(

هــ ،   ٣٩٠هـ ، طلب العلم بعد سـنة        ٣٦٨حافظ املغرب ، وأحد أعالم األندلس ، ولد سنة          
وطال عمره ، وعال سنده ، وكان فقيهاً ، حمدثاً ، أصولياً ، مؤرخاً ، وتكاثر عليه                 وأدرك الكبار ،    

االستذكار ،  : الطلبة ، وسارت بتصانيفه الركبان ، وخضع لعلمه علماء الزمان ، من أهم مصنفاته               
  .هـ ٤٦٢التمهيد ، االستيعاب ، تويف سنة

  .  ١٨/١٥٣ ، سري أعالم النبالء ٣/٣١٤ ، شذرات الذهب٧/٦٦وفيات األعيان: انظر ترمجته يف 
  .١/٢٩٧ ، شرح خمتصر الروضة٢٠/٦٤التمهيد البن عبد الرب: وانظر  . ١٣/٣٠٥االستذكار ) ٢(
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  :   حكم هذا النوع من التخيري : األمر الثاين 
ف أن يفعل أحد الواجـبات املخيـر بينـها ، قـال            جيب على املكل  

إذا أمر اهللا عز وجل ، أو رسوله صلى اهللا عليه            : " - رمحه اهللا    -الشريازي
وسلم بفعلٍ من فعلني ، أو ثالثة ، أو أكثر من ذلك فالواجب واحد منـها         

، ومىت فعل أحدها فقد امتثل ، وبرئت ذمته باإلمجاع ، وإن  ) ١(" غري معين   
كها مجيعاً فإنه يكون مستحقاً لإلمث باإلمجاع ؛ ألنه ترك أمراً واجبـاً ،              تر

 رمحه -وهو فعل أحـدها ، وتارك الواجب مستحق لإلمث ، قال ابن مفلح 
  .) ٢(" إمجاعاً ... وال جيوز ترك مجيعها  : " -اهللا 

: " - رمحه اهللا    -وأما فعل مجيعها فال جيـب إمجاعاً ، قال الغـزايل          
ولكن اجلـمع بينها قـد     .   ) ٣(" جمتمعة على أن اجلميع غري واجب       األمة  

                                                           
  .١/٢٥٥شرح اللمع ) ١(
   .٢/٩٤٩تفسري ابن كثري : وانظر  . ١/٢٠٢أصول ابن مفلح ) ٢(

هــ ،   ٧١٢بو عبد اهللا ، ولد سـنة        حممد بن مفلح بن حممد املقدسي ، مشس الدين ، أ          : وابن مفلح هو    
فقيـه ، أصويل ، من كبار احلنابلة يف القرن الثامن اهلجري ، تتلمذ على شيخ اإلسالم ابن تيمية ،                   

الفروع ، كتاب اآلداب الشرعية الكربى ، كتاب أصول الفقه ، وغريها ، تويف              : من أهم مصنفاته    
  .هـ ٧٦٣سنة

  .٣/١٠٨٩ ، السحب الوابلة ١٤/٣٠٨البداية والنهاية : انظر ترمجته يف 
   . ١/٢٠٢أصول ابن مفلح: وانظر  . ١/١٣٣املستصفى ) ٣(

حممد بن حممد بن حممد الغزايل الشافعي ، حجة اإلسالم ، أبو حامد ، ولد يف طوس سـنة                   : والغزايل هو   
: مصنفاته  هـ ، مث حتول إىل نيسابور ، فالزم إمام احلرمني ، حىت برع يف علوم كثرية  ، ومن                    ٤٥٠

  . هـ ٥٠٥املستصفى ، املنخول يف أصول الفقه ، الوسيط ، الوجيز ، وغريها ، تويف سنـة 
= 

١٠٢  
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  ١٠٣  

يكون مستحباً ، وقد يكون مباحاً ، وقد يكون حمرماً ، وقد سبق الكـالم               
  .) ١(عن حكم اجلمع بينها 

  

                                                           
= 

 ، شـذرات الذهب    ٦/١٩١ ، طبقات الشافعية الكربى      ٤/٢١٦وفيات األعيان   : انظر ترمجته يف    
  . ١٩/٣٢٢ ، سري أعالم النبالء ٤/١٠

 . وما بعدها ٨٢ص : انظر ) ١(
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  ١٠٤  

   :)١(متعلق اخلطاب الوارد يف الواجبات املخير بينها : األمر الثالث 
  :إىل قسمني الواجبات الواردة يف الشريعة تنقسم 

واجبات نص الشارع على فعلها بعينها ، كالـصالة ،        : القسم األول   
وهذه قد أمجـع العلمـاء علـى أن         . والزكاة ، وصوم رمضان ، وحنوها       

  . اخلطاب الوارد فيها متعلق بذلك الواجب بعينه 
واجبات خير الشارع بينها ، كفدية األذى ، واجلربان         : القسم الثاين   

وهذه قد اختـلف العلماء يف متعلق اخلطاب الوارد        . وحنوها  يف الزكاة ،    
  .) ٢(فيها 

  
  : حترير حمل الرتاع 

اتفق العلماء على جواز تكليف فعل أشياء علـى جهـة التخـيري ،              
واختلفوا يف كوا واجـبة كلها أو الواجب منها واحد بغري عينه ، قـال              

الف نعرفـه يف جـواز      ال خ  : " - رمحه اهللا    -القاضي أبو بكر الباقالين     

                                                           
 ، التقريـب    ١/٦٦ ، فواتح الرمحـوت    ٢/١٤٧ ، أصول اجلصاص   ٢/١٤٩رار  كشف األس : انظر  ) ١ (

 ، الربهـان   ١٥٢ ، شـرح تنقيح الفصـول ص       ٢٠٨ ، إحكام الفصـول ص      ٢/١٤٩واإلرشاد
 ، التــمهيد أليب     ١/٣٠٢ ، العـدة   ١/١٠٠ ، اإلحكام لآلمـدي    ١/١٣٢ ، املستصفى  ١/١٨٩

  .   ، وغريها ١/٧٧ ، املعتـمد١/٣٣٦اخلطاب
طـه العلـواين علـى      /  ، تعليق د   ٧٩ ، التمهيد لإلسنوي ص      ١/٢٧٩ شرح خمتصر الروضة     :انظر  ) ٢(

 .٢/١٧٠احملصول 
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  ١٠٥  

تكليف فعل أشياء على جهة التخيري ، وإمنا اخلالف احلادث هو أا واجبة             
  .) ١(" كلها ، أو الواجب منها واحد بغري عينه 

وهذه الواجبات املخري بينها اليت اختلف العلماء يف كوا واجبة كلها           
 نصاً ،   أو الواجب منها واحـد بغري عينه ، هي اليت وردت بصيغة التخيري           

فكفارته إطعام عـشرة    { : كخصال كفارة اليمني ، الواردة يف قوله تعاىل         
، ) ٢(} مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوم أو حترير رقبة            

، وأما الواجبات اليت خيـر بينـها        " أو  " فقد خير اهللا تعاىل بينها بصيغة       
ل يف مسألتنا ، قال     الشارع من غري تنصـيص على التخييـر فهذه ال تدخ        

موضع املسألة ما إذا كان ثابتاً بالنص يف أصل          : " - رمحه اهللا    -الزركشي  
املشروعية ، وأما ما شرع من غري تنصيص على التخيري ، كتخيري املستنجي             
بني املاء واحلجر ، والتخييـر يف احلج بني اإلفراد ، والتمتع ، والقـران ،               

  .) ٣(" سألة وحنوها ، فهذا ال يدخل يف امل
فيكون موضع اخلالف هنا يف الواجبات املخير بينها نصاً ، واخلالف           
واقع فيها من جهة كون اخلطاب الوارد فيها هل هو متعلق بواحـد منها             

: مبهم أو جبميعها ، وقد اختلف العلماء يف ذلك على ثالثـة مذاهــب               

                                                           
 ، سـلم    ١/٣٣٦ أليب اخلطـاب     التمهيد ،   ١/٣٥٩التلخيص: وانظر  . ٢/١٤٧التقريب واإلرشاد   ) ١(

  .١٣٨ و ١/١٣٢الوصول 
 . ، من سورة املائدة ٨٩ من اآلية رقم )٢(
  .١/٣٨٢شرح الكوكب املنري : وانظر  . ٢٤٧/ ١تشنيف املسامع ) ٣(
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  ١٠٦  

لـق جبميعهـا ،     أنـه متع  : أنه متعلق بواحد منها مبهم ، والثاين        : األول  
  . أنه متعلق بواحد معني عند اهللا ، مبهمٍ عندنا : والثـالث 

  
  .اخلطاب الوارد يف ذلك متعلق بواحد مبهم : املذهب األول 

، بل نقل القاضي أبو بكـر       ) ١(وبه قال مجهور الفقهاء ، واألشعرية       
ال  إمجاع سلف األمة وأئمة الفقهاء عليه ، حيث ق         - رمحه اهللا    -الباقالين  

وقد أمجع الكل من سلف األمة وأئمة الفقهاء على أن الواجـب مـن              : " 

                                                           
 ، التقرير والتحبري    ٢/٢١١ ، تيسري التحرير     ٢/٥٢٤ ، اية الوصول     ٢/١٤٩كشف األسرار   :  انظر   )١(

   . ١/١٧١ ، قواطع األدلة ١٣٤/ ٢
فرقة من فرق اإلسالم الضالة ، وهم أصحاب أيب احلسن علي بن إمساعيـل األشـعري ،       : واألشعرية هم   
 ، وقد كان أبو احلسن معتزليـاً ، مث تـرك            - رضي اهللا عنـه     -ب إىل أيب موسى األشعري      املنتس

االعتزال ، واختذ له مذهباً بني االعتزال ومذهب أهل السنة واجلماعة ، مث رجع وتـاب ، ووافـق                   
اين ،  اإلمام أمحد وأهل السنة واجلماعة يف معتقدام ، وبقي بعض أتباعه إىل اليوم حيملون معتقده الث               

احلياة ، والكالم ، والـسمع ،       : وهم يثبتون من صفات الباري سبحانه سبع صفات فقط ، وهي            
والبصر ، والعلم ، واإلرادة ، والقدرة ، وأما باقي الصفات فيحرفوا ، وهم مرجئة يف اإلميـان ،                   

  .عهاإلميان هو التصديق باجلنان ، وأما القول باللسان والعمل باألركان ففرو: يقولون 
، ١/٣٢ - رمحه اهللا    -حممد العثيمني / ، شرح العقيدة الواسطية لشيخنا      ٩٤امللل والنحل ص    : انظر  
 ) .١( هامش ٩٨حممد اهلراس للعقيدة الواسطية ص / علوي السقاف على شرح العالمة / تعليق 
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  ١٠٧  

، واختـاره مجع   ) ١(" املخير فيه من الكفارات وغريها واحـد بغري عينه         
  . ) ٢(من األصوليني 

  
  :وقد استدلوا باألدلة اآلتية 

  :اجلواز العقلي : الدليل األول 
أوجبت عليك خياطة    : " ال امتناع يف العقل من أن يقول السيد لعبده        

هذا الثوب ، أو بناء هذا البيت ، يف هذا اليوم ، أيهما فعلت اكتفيت بـه                 
وأثبتك عليه ثواب فعل واجب واحد ، وإن تركتهما عاقبتك عقاب تـرك             
واجب واحد ، ولست أُوجب اجلميع ، وال أُجوز ترك اجلميـع ، وإمنـا               

 فهذا كالم معقول لـيس يف       ،" أوجب واحداً ال بعينه ، أي واحد أردت         
  .العقل ما حييله 

  
إنه مل يوجـب    : أنه ال ميكن أن يقال      : ووجه الداللة من هذا الكالم      

إنه : عليه شيئاً ؛ ألنه عرضه للعقاب بترك الـجميع ، وال ميكن أن يقال              
إنه أوجب  : أوجب عليه اجلميع ؛ ألنه صرح بنقيضه ، وال ميكن أن يقال             

                                                           
ـ   ١/٢٤٤، تـشنيف املـسامع     ١/١٨٦البحر احمليط :  ، وانظر ٢/١٤٩ التقريب واإلرشاد ) ١( رح ، ش

  . ١/٣٨٠الكوكب املنري
 مع شرحه   ١/١٣٢ ، منهاج األصول   ١/١٠٠ ، اإلحكام للآلمدي   ٣/٣٣٢اإلحكام البن حزم    : انظر  ) 2(

 مع شرحه بيان املختـصر ، جممـوع         ١/٣٤٥عامل الكتب ، خمتصر ابن احلاجب     : اية السول ط    
  .١٩/٣٠٠فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية
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  ١٠٨  

إنه أوجب  : ه ؛ ألنه صرح بالتخيري ، فال يبقى إال أن يقال            عليه واحداً بعين  
ال معـىن   : عليه واحداً ال بعينه ، وهو املطـلوب ، وبذلك يبطل قـوهلم             

  .) ١(لإلجياب مع التخيري ، ألما متناقضان 
  

  :الوقوع الشرعي : الدليل الثاين 
ـَّر احلانث يف ميينه بني اخلصال الثالث ، أيها             فعل فقد  الشارع قد خي

، فيكون الواجب واحدا منها ال بعينه ؛ ألنه ال خيلو           ) ٢(برئت ذمته إمجاعاً    
إنه : ، أو يقال    ) ٣(إنه أوجب مجيعها ، وهو باطل باإلمجاع        : إما أن يقال    

إنه أوجب  : ، أو يقال    ) ٤(مل يوجب شيئاً منها ، وهو باطل باإلمجاع أيضاً          
، ) ٥(ى أن كفارة اليمني على التخيري واحداً بعينه ، وهو باطل ؛ لإلمجاع عل      

: ، أو يقـال  ) ٦(والتعيني ينايف التخيري ، وما كان منافياً لإلمجاع فهو باطل   
إنه أوجب واحداً ال بعينه ، وهو الصحيـح ؛ ألنه ملا بطلـت األقـسام               

  .الثالثة األوىل تعين القسم الرابع ، وهو املطلوب 

                                                           
 ، أصــول ابـن      ١/١٣٢ ، املستـصفى   ٢/٥٢٧اية الوصـول   ،   ١/١٥٠كشف األسرار : انظر  ) 1(

   .١/٢٨٣ ، شرح خمتصر الروضة١/٣٨٠ ، شرح الكوكب املنري١/٢٠٢مفـلح
   .٢/٩٤٩تفسري ابن كثري: انظر ) 2(
   .١/٢٠٢ ، أصول ابن مفلح١/١٧٢ ، الوصول إىل األصول١/١٣٣املستصفى: انظر ) 3(
   .١/٢٠٢أصول ابن مفلح: انظر ) 4(
  .١٩/٣٧٩ ، تكملة اموع شرح املهذب١٣/٥٠٦املغين البن قدامة: ظر ان) 5(
   .١/٣٤٧بيان املختصر: انظر ) 6(
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  ١٠٩  

  
ن املكلـف ال يلزمـه فــعل        اإلجـماع على أ  : الدليـل الثالث   

جـميع اخلـالل املخير بينها ، وأنه لو فعل اجلميع معـاً لـسقط عنـه               
الواجب بواحدة منها ، ولو ترك اجلميع الستحق العقاب بترك واحدة منها            
، وهذا يدل على أن الوجوب تعلق بواحدة منها ؛ ألنه لو كان الكل واجباً               

عاً لسقط عنه الواجب بـاجلميع ،       للزم فعل اجلـميع ، ولو فعل اجلميع م       
ووقع الكل واجباً ؛ ألنه ليس بعضها أوىل من بعض يف الوجـوب ، ولـو       
ترك اجلميع الستحق العقاب بترك اجلميع ؛ ألنه ليس بعضها أوىل من بعض          

  . ) ١(يف وجوب العقاب على تركه ، وال قائل بذلك 
  

  :األمر املطلق قياس الواجبات املخير بينها على : الدليل الرابع 
إذا أُمر املكلف بأمر مطـلق ، كما لو قيـل للحانث يف ميينه            : بيانه  

، فإنه جيب عليه أن يعتق رقبة واحدة غري معينة ، وهو خمير      " اعتق رقبة   : " 
بني كل رقاب الدنيا ، وأي رقبة اعتقها فقد امتثل ، وال جيب عليه أن يعتق                

لك يقال يف الواجبات املخير بينها ، فإذا        مجيع رقاب الدنيا باإلمجاع ، فكذ     
أطعم عشرة مساكني ، أو اكسوهم ، أو اعتق         : " قيل للحانث يف يـمينه     

، فإنه جيب عليه أن يفعل واحدة من هذه اخلصال الثالثة غري معينة ،  " رقبة  

                                                           
 ،  ٢٠٨ ، إحكـام الفـصـول ص        ٢/١٥٥ ، التقريب واإلرشـاد    ٢/١٤٧أصول اجلصاص : انظر  ) ١(

  .٣/٧٩ ، الواضح ١/٣٣٧ ، التمهيد أليب اخلطاب١/٣٠٥العـدة



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١١٠  

إنه جيب عليـه    : وهو خمير بينها ، وأى خصلة فعلها فقد امتثل ، وال يقال             
إنه جيب عليـه أن     : يعها ، كما ال يقال ملن وجب عليه عتق رقبة           فعل مج 

يعتق مجيع رقاب الدنيا ، جبامع أنه خير بني أمور ، ووجب عليه أن يفعل                
واحداً منها غري معين ، فالقول بوجوب مجيع الواجبات املخير بينها يؤدي            

طلق ، وهذا خالف    إىل القول بوجوب مجيع األمور املخير بينها يف األمر امل         
  .) ١(اإلمجاع ، فيكون باطالً ، وكل قول أدى إليه فباطل ومردود 

  

                                                           
   .٢/١٦٠ ، التقريب واإلرشاد١/٣٠٦ العدة ،٢/١٤٧أصول اجلصاص: انظر ) 1(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

اخلطاب الوارد يف ذلك متعلق جبميعها على وجـه         : املذهب الثـاين   
  .البـدل 

، واختـاره ابن   ) ٢(، وبعض فقهاء العـراق     ) ١(وبه قال املعتزلــة    
  .) ٣(خويزمنداد 

                                                           
   . ١/٧٩ ، املعتمد ١٧/١٢٣املغين للقاضي عبد اجلبار: انظر ) 1(

 - وهو واصل بن عطاء      -هم فرقة من فرق اإلسالم الضالة ، مسوا ذا االسم العتزال أصلهم             : واملعتزلة  
ختارين إىل قدرم ، ومنعهم     عن جملس احلسن البصري ، ويلقبون  بالقـدرية ؛ إلسنادهم أفعال امل           
القدر خريه وشره من اهللا     : " من إضـافتها إىل قدرة اهللا تعاىل ، وهم يزعمون أن القدري من يقول              

: ( ؛ احترازاً من وصمة اللقب ، إذ كان الذم به متفقاً عليه ؛ لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم                  " 
صحاب العدل والتوحيد ؛ لقوهلم بوجوب األصلح       ، ولقبوا أنفسهم بـأ   ) القَدرية جموس هذه األمة     

، ووجوب الثـواب ، ونفي الصـفات ، وقد اتفقوا على أن القدم أخص وصـف هللا تعـاىل ،                  
وعلى نفي الصفات القدمية عن ذاتـه ، وأن كالمه حمدث خملوق ، وأنه غري مرئـي باألبـصار يف                   

ني والتقبيح العقليني ، ووجـوب ثـواب        اآلخرة ، وأنه جتب عليه احلكمة يف أفعاله ، وعلى التحس          
املطيع والتائب ، ووجوب عقاب صاحب الكبرية ، وهو خملد يف النار إذا خرج من الدنيـا غـري                  

  .تائب ، وافترقوا بعد ذلك إىل عدة فرق يكفر بعضها بعضاً ، ولكل منها أصول وقواعد 
، ١٤لة وأصوهلم اخلـمـسة ص       ، املعتز  ١٠٤ ، الفَرق بني الفرق ص       ٤٣امللل والنحل ص    : انظر  
  .   وما بعدها ٥١، ٢٣

   .١/١٧١ ، قواطع األدلة٢/١٤٩ ، كشف األسرار٢/١٥٣التقريب واإلرشاد: انظر ) 2(
   . ٢٠٨إحكام الفصول ص : انظر ) 3(

حممد بن امحد بن خويزمنداد ، من أئمة املالكية يف العراق ، أصـويل ، فقيــه ،                  : وابن خويزمنداد هو    
اش يف أواخر القرن الرابع اهلجري ، أخذ عن أيب بكر األري ، وغـريه ، مـن أهـم                    مفسر ، ع  

كتاب كبري يف اخلالف ، وكتاب يف أصول الفقه ، وكتاب يف أحكام القرآن ، وغريها                : مصـنفاته  
.  

= 

١١١  



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١١٢  

  :وقد استدلوا باألدلة التالية 
  .قياس الواجبات املخير بينها على الواجب الكفائي : الدليل األول 

الواجب الكفائي يعم مجيع املكلفني ، ويسقط بفعل الـبعض ،          : بيانه  
فكذلك الواجب هنا يعم مجيع األمور املخير بينها ، ويسقط بفعل بعضها ،             

 فال ميتنع   فكما أن الوجوب يعم عدداً من املتعبدين ويسقط بفعل بعضهم ،          
أن يعم الوجوب عدداً من العبادات ويـسقط بفعـل بعـضها ، جبـامع               

  .      ) ١(اشتراكهما يف الوجوب مع سقوطه بفعل البعض 
  

  :وأجيب عن هذا الدليل من وجهني 
أنه قياس فاسد االعتبار ؛ ألنه يف مقابلة النص القاطع ،           : الوجه األول   

بينها تفيد وجوب واحد منها ،      حيث وردت نصوص يف الواجبات املخير       
، كآية خـصال    ) ٢(وانعقد اإلمجاع على أن الذمة تربىء بفعل واحد منها          

كفارة اليمني ، وهذا القياس يفيد أن مجيعها واجب ، والقياس إذا كان يف              
  .) ٣(مقابلة النص فهو فاسد االعتبار 

                                                           
= 

   .  ١٠٣ ، شجرة النور الزكية ص ٢/٢٢٩الديباج املذهب: انظر ترمجته يف 
، كـشف   ١/٣٥٠، التمهيـد أليب اخلطـاب     ١/١٠٣إلحكام لآلمـدي  ، ا ١/١٣٤املستصفى: انظر) 1(

  .١/٣٥٣، بيان املختصر١/٦٧، فواتح الرمحوت١/١٤٩األسرار
   .٢/٩٤٩تفسري القرآن العظيم البن كثري: انظر ) ٢(
   .٢/٥٣٣ ، اية الوصول١/٦٧فواتح الرمحوت: انظر ) 3(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١١٣  

  
ر بينـها   أنه قياس مع الفارق ؛ ألن بني الواجبات املخي        : الوجه الثاين   

  :والواجب الكفائي أربعة فروق ، وهي 
تأثيم مكلف واحد ال بعينه غري معقول ؛ ألنه ال ميكن           : الفرق األول   

عقاب أحد الشخصني ال على التعيني ، فلم يكن الوجـوب يف الواجـب              
الكفائي متعلقاً بواحـد غري معني ، بل كان متعلقاً بالكـل ، خبــالف              

د ال بعينه ، فإنه معقول ؛ ألنه جيوز أن يعاقب           تأثيم املكلف على ترك واح    
املكلف على أحد الفعلني ال بعينه ، فيكون الوجوب متعلقـاً بواحـد ال              

  .بعيـنه ، كما يف الوجبات املخير بينها 

    
الواجب على الكفاية يثاب اجلميع إذا فعلـوه ثـواب          : الفرق الثاين   

 الواجـب ، خبـالف   الواجب ، وكذلك يعاقبون إذا تركوه عقاب تـرك    
الواجبات املخيِر بينها ، فإن املكلف إذا فعلها مجيعاً أُثيب ثواب واجـب            

  .واحد ، وإذا تركها مجيعاً عوقب عقاب ترك واجب واحد باإلمجاع 
  

لو أن الواجب على الكفاية مل جيب علـى اجلميـع           : الفرق الثالث   
لك إىل تركها ،    التكل بعضهم على بعض ، فلم يفعل شيء منها ، فأدى ذ           

خبالف الواجبات املخير بينها ، فإجياب أحدها ال يؤدي إىل تركهـا ؛ ألن              
املكلف يعلم أنه مطالب بفعل واحد منها ، وال تربأ ذمته إال بفعله ، وليس               

  .هناك من يقوم به غريه 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١١٤  

  
فرض الكفاية إذا قام به اجلميع معاً فإنه جيب على كل           : الفرق الرابع   

 إن كان ذلك مما حيــتاج إىل        - ينوي أداء ذلك الواجب      واحد منهم أن  
 ، خبالف الواجبات املخير بينها ، فإن املكلف إذا فعلـها معـاً ال               -نيـة  

  .) ١(جيب عليه أن ينوي يف الكل أداء الواجب باإلمجاع 
          

أن اهللا تعاىل قد خير كل مكلف بـني خـصال           : الدليـل الثـاين   
 فلو وجب على املكلف واحدة منها ال غري لكـان           كفارة اليمني الثالث ،   

اهللا تعاىل قد خيره بني الواجب وما ليس بواجـب ، ويف ذلـك إباحـة                
  . ) ٢(اإلخالل بالواجـب 

  
بأن الواجب على املكلف هو القدر املشترك       : أجيب عن هذا الدليل     

بني اخلصال الثـالث ، وهو مفهوم أحدها ، لصدقه على كل واحد منها             
لصـادق على عدة أمور هو مشترك بينها ، فهذا مل يخير فيه ، وإمنـا               ، وا 

خيره بني خصوصيات الكفارة ، وهي اإلطعام ، والكسوة ، والعتق ، فأيها             
فعل فقد أتى بالواجب ، وهو القدر املشترك ، فيكون متعلق الوجوب هو             

                                                           
 ، التمهيـد أليب     ١/١٠٤م لآلمـدي   ، اإلحكـا   ١/٦٧ ، فواتح الرمحوت   ١/١٣٤املستصفى: انظر  ) 1(

   .١/٣٥٣ ، بيان املختصر٢/٥٣٢ ، اية الوصول٣/٨٧ ، الواضح١/٣٥٠اخلطاب
    .١/٣٤٩ ، بيان املختصر١/٣٤٧ ، التمهيد أليب اخلطاب١/٨١املعتمد: انظر ) 2(
 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١١٥  

صال وال  القدر املشترك وال ختيري فيه ، ومتعلق التخيري هو خصوصيات اخل          
  .) ١(وجوب فيها ، فال يقال إنه خير بني الواجب وما ليس بواجب 

  
أن الفعل إمنا يكون واجباً لوقوعه على صفة تفضي إىل          : الدليل الثالث   

مصلحة ، وهذه األفعال متساوية ، فإن كل واحد منها يقوم مقام اآلخر يف              
منها ، ولـو    تأدية تلك املصلحة ، لذلك أطلقنا الوجوب على كل واحد           

كان بعضها هو الواجب بغري عينه للزم أن يكون اهللا تعاىل قد أوجب بعض              
ما له صفة الوجوب ، وأسقط آخر مثله ، وهذا ممتنع يف حكمته ، فلمـا                
تساوت يف أن املصلحة يف كل واحد منها كاملصلحة يف اآلخـر لـزم أن               

  .) ٢(تكون مجيعها واجبة على البدل 
  

 بأنه مبين على أصل من أصول املعتزلة ، وهو          :أجيب عن هذا الدليل     
، وسوف يكون اجلواب عن هذا الـدليل        ) ٣(" وجوب األصلح على اهللا     " 

  :من وجهني 

                                                           
 ، تـشنيف    ١/٨٤ ، اإلبــهاج   ١٥٢ ، شرح تنقـيح الفـصول ص         ١/٣٤٩بيان املختصر : انظر  ) ١(

 ، التمهيـد لإلسنوي ص    ٢/٧ مع سلم الوصول ، الفروق       ١/١٣٥ ، اية السول   ١/٢٤٤املسـامع
٧٩.  

 ،  ١/١٣٣ ، املستـصفى   ١/٣٠٦ ، العدة  ٢/١٦٠ ، التقريب واإلرشاد   ٢/١٤٨أصول اجلصاص : انظر  ) 2(
   .١/١٧٢الوصول إىل األصول

 ) .١(هامش  ، ١/١٧٢عبد احلميد أبو زنيد على الوصول إىل األصول/ تعليق د: انظر ) 3(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١١٦  

أن هذا أصل فاسد مرود ؛ ألنه ال جيب عليه سـبحانه            : الوجه األول   
إال ما أوجبه هو على نفسه كرماً منه وفضالً ، فال نسلم لكم أن لألفعـال                

واتـها ألجلها يوجـبها اهللا تعاىل ، بل اإلجياب إليه ، فله أن            أوصافاً يف ذ  
يعين واحداً من األفعال الثالثة املتساوية ، فيخصصه باإلجياب دون غريه ،            
وله أن يوجب منها واحداً ال بعينه ، وجيعل مناط التعيني هو اختيار املكلف              

  . ) ١(لفعله ، لئال يتعذر عليه االمتثال 
فساد هذا األصل أنه يلزم منه أمور باطلة ، كوجـوب           ومما يدل على    

مجيع أفراد األمر املطلق اليت خير بينها املكلف ، فيجب عقد اإلمامة جلميع             
الصاحلني هلا ؛ ألن املصلحة يف عقدها ألي واحد منـهم كاملـصلحة يف              
عقدها لآلخر ، وجيب عتق كل العبيد يف الكفارة ؛ ألن املصلحة يف عتـق               

منهم كاملصلحة يف عتق اآلخر ، وهذه لـوازم باطلـة خمالفـة             أي واحد   
  .) ٢(لإلمجاع 

        
لو سلمنا جدالً ذا األصل فال يلزم منه وجوب اجلميع          : الوجه الثاين   

على البدل ؛ ألنه ال ميتنع أن يعلم اهللا تعاىل أن املصلحة تكون يف إجيـاب                
ر املشترك بينها ، علـى      واحد منها بغري عينه على وجه التخيري ، وهو القد         

أنه أيها فعل منها كانت املصلحة فيه كاملصلحة يف اآلخر لو فعله ، فإذا مل               

                                                           
   .١/١٣٣ ، املستصفى١/١٦٠التقريب واإلرشاد: انظر ) 1(
   .  ١/٨٤ ، اإلبـهاج١/١٠٤اإلحكام لآلمدي: انظر ) 2(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١١٧  

يكن هذا ممتنعاً فإنه ال يلزم أن يكون الوجوب متعلقاً باجلميع ، كما هـو               
احلال يف عتق عبد من عبيد الدنيا يف الكفارة ، ودفع الزكاة إىل أي مسكني               

  .  ) ١( ذلك من مساكني الدنيا ، وحنو
  

  " .التخيري ينايف الوجوب : " قالوا : الدليل الرابع 
لزم أن يكون كـل     " الواجب واحد ال بعينه     : " إذا قلنا   : بيان ذلك   

واحد منها بعينه قد خير فيه بني الفعل والترك بشرط فعل غريه ، فإذا كان               
 فيه بـني  الواجب ال يتحقق إال بفعل أحدها لزم أن يكون الواجب قد خري     

الفعل والترك ، والتخيري ينايف الوجوب ؛ ألن التخيري يدل على جواز الفعل             
والترك ، والوجوب يدل على لزوم الفعل ، وإذا لزم من القول اجتمـاع              
املتنافيني كان دليـالً على بطالنه ؛ ألن بطالن الالزم يدل على بطـالن            

  . ) ٢(امللزوم 
  

 الوجوب هو القدر املشترك بـني       بأن متعلق : أجيب عن هذا الدليل     
اخلصال املخير بينها ، وهذا ال ختـيري فيـه ، ومتعلـق التــخيري هـو                 
خصوصيات اخلصال ، وهذا ال وجوب فيه ، فال يلزم احتـاد الوجـوب              
والتخيري ؛ ألن حمل الوجوب غري حمل التخيري ، والقدر املشترك وإن كـان              

                                                           
   .١/١٧٢ ، الوصول إىل األصول١/٦٧ ، العدة٢/١٤٨أصول اجلصاص: انظر ) 1(
  .١/٣٤٩ملختصر  ، بيان ا٢/٢١٢ ، تيسري التحرير١/٦٧ ، فواتح الرمحوت١/١٣٢املستصفى: انظر ) 2(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

يري يف ذلك املعني ال يكـون       يتحقق يف واحد معني من اخلصال ، لكن التخ        
ختيرياً يف القدر املشترك ؛ ألن ترك ذلك املعني ال يستلزم ترك القدر املشترك              

  .) ١(، إذ القدر املشترك ال يكون متروكاً إال بترك كل اخلصال 
  

اخلطاب الوارد يف ذلك متعلق بواحد معنيٍ عند اًهللا ،          : املذهب الثالث   
  .مبهمٍ عندنا 

مى مبذهب التراجم ؛ ألن األشعرية ترويه عن املعتزلة         هذا املذهب يس  
  . ) ٢(، واملعتزلة عن األشعرية ، فكل فريق يرجم به اآلخر ، ويتربأ منه 

وعندي أنه مل يقل بـه       : " - رمحه اهللا    -) ٣(قال تقي الدين السبكي     
ب قائل ، وإمنا املعتزلة تضمن ردهم علينا ومبالغتهم يف تقرير تعلُّق الوجـو            

                                                           
 ، حاشية ذيب    ١/٣٨٠ ، شرح الكوكب املنري    ١/٦٧ ، فواتح الرمحوت   ٢/٢١٢تيسري البحرير : انظر  ) 1(

   .٢/١١الفروق
 ، التقريـر    ٢/٢١٢ ، تيسري التحريـر    ١/١٤٠ ، اية السول   ١/٨٦ ، اإلاج  ٢/١٦٠احملصول: انظر  ) 2(

   .١/٢٤٥ ، تشنيف املسامع٢/١٣٤والتحرير
 بن عبد الكايف بن علي السبكي ، الشافعي ، أبو احلسن ، الفقيه ، احملـدث ، األصـويل ،                  علي: هو  ) 3(

هـ ، وقدم القاهرة ، وتفقه يف صغره علـى      ٦٨٣املتكلم ، ولد بسبك من أعمال الشرقية مبصر سنة        
والده ، مث على مجاعة آخرهم ابن الرفعة ، ورحل يف طلب العلـم ، وأفـىت ، وصـنف ، ودرس                      

ية وغريها ، وتفقه به مجاعة من األئمة ، كاإلسنوي وغريه ، وويل قضاء دمشق ، ودرس ا                  باملنصور
بالغزالية وغريها ، وخطب جبامع دمشق مدة لطيفة ، ويف آخر عمره استعفى من القضاء ، ورجـع                  

آن الدرر النظيم يف تفـسري القـر      : إىل مصر ، فأقام ا دون العشرين يوماً ، مث تويف ، من مصنفاته             
= 

١١٨  
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  ١١٩  

باجلميع ذلك ، فصار معىن يرد عليه ، وأما رواية أصحابنا له عن املعتزلـة               
 رمحه اهللا   -) ٢(، وقال ابنـه تاج الدين      ) ١(" فال وجه له ؛ ملنافاته قواعدهم       

  .) ٣(" ال يسوغ نقله عن أحدمها : " -
  :، ودل على فساده أمران ) ٤(وقد اتفق الفريقان على فساده 

أن الشرع جوز للمكلف ترك كـل       : ن التخيري معناه    إ: األمر األول   
واحد من األمور املخري بينها ، بشرط اإلتيان باآلخر ، وكونه واجباً علـى             

أنه مل جيوز له تركه ، واجلمع بني جواز الترك          : التعيني عند اهللا تعاىل معناه      

                                                           
= 

 ، السيف املسلول على من      - كتب يف ذلك أبواباً يف ثالثة جملدات         -العظيم ، تكملة شرح املهذب      
  .هـ ٧٥٦سب الرسول ، الفتاوى يف جملدين ، وغريها ، تويف سنة 

 ، ذيل تذكرة    ١٤/٢٦٤ ، البداية والنهاية   ٣/٣٧طبقات الشافعية البن قاضي شهبة    : انظر ترمجته يف    
   .    ٥/٣٩احلفاظ

   .١/٨٦اإلاج ) 1(
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي ، الشافعي ، أبو نصر ، األصويل ، الفقيه ، ولد يف                    : هو  ) 2(

هـ ، وقدم مع والده إىل دمشق ، وا تعلم ، حىت تويل القضاء ، وخطابة اجلامع                 ٧٢٧القاهرة سنة   
 مجع اجلوامع ، ورفع احلاجـب عـن         :األموي ، والتدريس يف غالب مدارسها ، من أهم مصنفاته           

 ، وطبقـات الـشافعية      - كلها يف أصول الفقه      -خمتصر ابن احلاجب ، واإلاج يف شرح املنهاج         
  .هـ ٧٧١الكربى ، والوسطى ، والصغرى ، وغريها ، تويف يف دمشق بالطاعون سنة 

   .١/٦٣٩ ، هدية العارفني٦/٢٢١ ، شذرات الذهب٣/٢٣٢الدرر الكامنة: انظر ترمجته يف 
   .٢/٢١٢نقله عنه يف تيسري التحرير ) 3(
 ، وقد نقل شيخ اإلسالم ابن تيميـة    ٢/٥٢٦ ، اية الوصول   ١/٨٦ ، اإلاج  ٢/١٦٠احملصول  : انظر  ) 4(

   .١/٢١٤درء تعارض العقل والنقل: انظر .  اتفاق العقالء املعتربين على بطالنه - رمحه اهللا –
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  ١٢٠  

ذا وعدم جوازه متناقض ، فيكون اجلمع بني التخيري والتعيني متنـاقض ، إ            
  .ثبت أحدمها بطل اآلخر ، والتخيري ثابت باالتفاق ، فيبطل التعيني 

  
إن التكليف بأمر معني عند اهللا تعاىل ، غري معني عنـد            : األمر الثاين   

املكلف ، يلزم منه التكليف مبا ال يطاق ؛ ألنه يكون غري معلـوم عنــد                
يطاق باطـل ،    املكلف ، وال طريق له إىل معرفته بعينه ، والتكليف مبا ال             

  .) ١(وبطالن الالزم يدل على بطالن امللزوم 
       

  :بيان نوع اخلالف 
 بقي النظر   - وهو مذهب التراجم     -بعد أن تبني فساد املذهب الثالث       

يف نوع اخلالف بني املذهب األول والثاين ، وقد اختلف العلماء يف نـوع              
 تفـسري مـراد     هذا اخلالف على قولني ، وسبب خالفهم هو اختالفهم يف         

" اخلطاب يف الواجبات املخير بينها متعلق بـاجلميع         : " املعتزلة من قوهلم    
)٢(.  

  

                                                           
   .١/١٤١ ، اية السول١/٨٦اج ، اإل٢/١٦٠احملصول: انظر ) 1(
   .٢/١٤٩كشف األسرار: انظر ) 2(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٢١  

  .إنه خالف لفظي : القول األول 
) ٣(، والبيضاوي   ) ٢(، وفخر الدين الرازي     ) ١(وبه قال إمـام احلرمني     

  .) ٤(، وغريهم 
                                                           

   .١/١٩٠الربهان: انظر ) 1(
  . ٢/١٥٩احملصول: انظر ) 2(

هـ ، أحـد كبـار      ٥٤٤حممد بن عمر بن حسني الرازي الطربي ، ولد سنة           : وفخر الدين الرازي هو     
 ، اشتغل على أبيه ، وانتشرت تواليفه        ومن كبار األذكياء ، واحلكماء ، واملصنفني       أصويل الشافعية ،  

يف البالد شرقاً وغرباً ، ولكن قد بدت منه يف تواليفه باليا وعظائم وسحر واحنرافات عن الـسنة ،                   
واهللا يعفو عنه ، فإنه تويف على طريقة محيدة ، واهللا يتوىل السرائر ، وله بضع وستون سنة ، من أهم                     

، احملصول يف علم أصول الفقه ، املعامل يف علم أصـول            ) الغيبمفاتيح  ( التفسري الكبري   : مصنفاته  
  .هـ ٦٠٦الفقه ، وغريها ، مات راة يوم عيد الفطر سنة

 ، سـري أعــالم      ٤/٢٨٥ ، طبقات الشافعية الكـربى     ١/٦٧٧وفيات األعيان : انظر ترمجته يف    
  . ٢١/٥٠٠النبالء

  . إلاج  مع شرحه ا١/٨٣منهاج الوصول إىل علم األصول: انظر ) 3(
عبد اهللا بن عمر بن حممد البيضاوي ، الشريازي ، ناصر الدين ، أحد أئمة الـشافعية ،                  : والبيضاوي هو   

منهاج الوصول إىل علـم     : عامل أذربيجان وتلك النواحي ، له مصنفات مهمة يف عدة فنون ، منها              
، شرح املنتخب والكافيـة يف      األصول ، الغاية القصوى يف دراية الفتوى ، أنوار الترتيل يف التفسري             

  . هـ ٦٨٥املنطق ، وغريها ، مات بتربيز سنة 
 ، شـذرات الذهـب    ٢/٥٠ ، بغيـة الوعاة     ١/٢٨٣طبقات الشافعية لإلسنوي    : انظر ترمجته يف    

   .     ١٣/٣٢٧ ، البداية والنهاية ٥/٣٩٢
 ،  ١٧٨/ ١ع األدلـة     ، قواط  ١/١٧٣ ، الوصول إىل األصول      ١٥٣شرح تنقيح الفصول ص     : انظر  ) 4(

 ،  ١/٢٨٠ ، شرح خمتـصر الروضـة      ١/٢٥٦عامل الكتب ، شرح اللمع      :  ط   ١/١٣٥اية السول 
   . ١/١٩١البحر احمليط
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ال جيوز تركهـا    أنه  : إن املراد بقول املعتزلة السابق هو       : ألم قالوا   
مجيعاً ، وال جيب فعلها مجيعاً ، وإذا فعلها مجيعاً أُثيب ثواب واجب واحد              
، وإذا تركها مجيعاً عوقب عقاب ترك واجب واحد ، وإذا فعل أحدها فقد            

إن اخلطـاب يف ذلـك      : " فعل ما وجب عليه ، واجلمهور أرادوا بقوهلم         
  .م يبقى اخلالف إال يف اللفظ هذا املعىن بعينه ، فل" متعلق بواحد غري معني 

وهؤالء بنوا قوهلم هذا على ما نقله إمام احلرمني عـن أيب هاشــم              
 اعترف بأن تارك اخلالل ال يـأمث        مفإن أبا هاش  : " ، حيث قال    ) ١(اجلبائي  

أمث من ترك واجبات ، ومن أقامها مجيعاً مل يثبت له ثواب واجبات ، ويقع               
) ٢(" هذا لوصف اخلالل بالوجوب حتصيل      االمتثال بواحدة ، فال يبقى مع       

.  
  

  .إنه خالف معنوي : القول الثاين 
  ، ) ٣(وبه قـال القاضـي أبو الطيـب طـاهر بن عبـد اهللا الطبـري 

                                                           
 اجلبائي ، أبو هاشم ، من رؤوس املعتزلة ، ومن املـتكلمني             بعبد السالم بن حممد بن عبدالوها     : هو  ) 1(

اجلـامع الكـبري ، املـسائل       : ن أهم مصنفاته    الكبار ، أخذ عن والده ، وهو شافعي املذهب ، وم          
  .هـ ٣٢١العسكرية ، كتاب االجتهاد ، وغريها ، تويف يف بغداد سنة 

   .١٥/٦٣ ، سري أعالم النبالء٢/٢٨٩ ، شذرات الذهب٢/٣٥٥وفيات األعيان: انظر ترمجته يف 
  . مع اية السول ١٤٠-١/١٣٩سلم الوصول: وانظر  ، ١/١٩٠الربهان) 2(
   . ١/١٩١له عنه يف البحر احمليطنق) 3(

= 

١٢٢  
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  ١٢٣  

  .) ٢(، وغريمها ) ١(وسيف الدين اآلمدي 
أنه إذا فعلها كلـها     : إن املراد بقول املعتزلة السابق هو       : ألم قالوا   

، ويثاب عليها ثواب واجبات ، وإذا تركها كلها عوقب          فقد فعل واجبات    
عليها عقاب تارك واجبات ، وإذا فعل أحدها سقط عنه غريها مبا فعلـه ،               

  .وهذا خمالف ملذهب اجلمهور لفظاً ومعىن 

                                                           
= 

طاهر بن عبد اهللا بن طاهر الطربي ، شيخ الشافعية ، فقيه بغداد ، ولد بآمـل                 : والقاضي أبو الطيب هو     
هـ ، واستوطن بغداد ، ودرس ، وأفىت ، وأفاد ، وويل قضاء ربع الكرخ ، كان               ٣٤٨طربستان سنة   

  شرح خمتصر املزين،: اخللق ، من مصنفاته ورعاً ، عاقالً ، عارفاً باألصول والفروع ، حسن 
وشرح فروع ابن احلداد ، وصنف يف األصول واجلدل ، وغري ذلك من العلوم الكثرية النافعة ، تويف                  

  هـ ، وله مائة وسنتان وهو صحيح العقل واألعضاء٤٥٠سنة
   .  ١٢/٨٥ ، البداية والنهاية١٧/٦٦٨سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف 

  . ١/١٠١اإلحكام لآلمدي: ر انظ) 1(
علي بن أيب علي بن حممد التغليب اآلمدي احلنبلي ، مث الشافعي ، فارس الكالم ، ولد بآمد                  : واآلمدي هو   

سنة نيف ومخسني ، وأقام ببغداد ، مث مصر ، مجع بني املنطق والكالم واألصــول ، وبـرع يف                    
أبكار : ، وكان يتوقد ذكاء ، من أهم مصنفاته         اخلالف ، وتفنن يف حكمة األوائل فرق دينه وأظلم          

األفكار يف الكالم ، ومنتهى السول يف األصول ، واإلحكام يف أصول األحكام ، ودقائق احلقائق يف                 
  .هـ ، وله مثانون سنة٦٣١احلكمة ، وغاية األمل يف علم اجلدل، وغريها ، تويف سنة

 ، شــذرات    ٨/٣٠٦افعية الكـربى     ، طبقـات الـش     ٣/٢٩٣وفيات األعيان : انظر ترمجته يف    
   .   ٢٢/٣٦٤ ، سري أعالم النبالء٥/١٤٤الذهـب

 مع حاشية العطار ، مـسلم       ١/٢٢٩ ، شرح احمللي جلمع اجلوامع     ١٩٢-١/١٩١البحر احمليط : انظر  ) 2(
  . مع اية السول ١/١٤١ مع فواتح الرمحوت ، سلم الوصول١/٦٦الثبوت
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وهؤالء بنوا قوهلم هذا على أن اخلالف هنا مبين علـى اخلـالف يف              
ما معنوي ، فيكون مـا      احلسن والقبح العقليني ، وال شك أن اخلالف فيه        

 القائلني بأن الوجوب    -تفرع عليه من اخلالف كذلك ، فعلى رأي املعتزلة          
 جيب عند التخيري استواء اجلميع يف احلسن        -يتبع احلسن اخلـاص بالفعل     

اخلاص ، وإال وقع التخيري بني حسن وغريه ، فيكون كل واحـد منـها               
يكـون كـل    : خبصـوصه مشتمالً على صـفة تقتضي وجوبـه ، أي         

واحد خبصوصه واجباً ، وعليه يكون اخلالف معنوياً ، وله مثرة ، وهي أن              
املكلف إذا فعل اجلميع يثبت له ثواب واجـبات متعـددة ، وإذا تـرك              
اجلميع لزمه عقاب تارك واجبات متعددة بقدرها ، وهذا الـذي تقتـضيه             

  .) ١(قـواعد مذهبـهم 
  

  :الترجيـح 
لفظي ؛ ألن التفسري الصحيح لقول املعتزلة       الذي يظهر يل أن اخلالف      

هو ما قاله أصحاب املذهب األول ، ألنه صرح بذلك أئمة من املعتزلـة ،               
، وهـم أعلـم مبـراد       ) ٣(، وأيب احلسني البصري     ) ٢(كأيب هاشم اجلبائي    
  .كالمهم من غريهم 

                                                           
  .ية السول  مع ا١/١٣٩سلم الوصول: انظر ) 1(
   .١/١٩٠نقله عنه يف الربهان) 2(
   .١/٧٩املعتمد: انظر ) 3(
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  ١٢٥  

إن الوجـوب يتبع احلسن اخلـاص      : " وهذا التفسري ال ينايف قوهلم      
؛ ألنه يكون املشتمل على احلسن املقتضي للوجوب هو أحدها ،           " بالفعل  

ال خصوص كل منها ، وبذلك جيتمع كالم املعتزلة ، قال تقـي الـدين               
وحتقيق هذا الكالم إمنا ينتج أن املشتمل علـى          : " - رمحه اهللا    -السبكي  

احلسن املقتضي للوجوب هو أحدها ، ال خصوص كل منها ، فلذلك كان             
م إجياب أحدها على اإلام ، وإمنا قصدوا الفرار من لفظ يوهم            معىن كالمه 

أن بعضها واجب ، وبعضها ليس بواجب ، وأنه ال خيري بني الواجب وبني              
  .) ١(" غريه 

ومما يؤيد ذلك إمجاع املسلمني على أن املكلف لو فعل مجيع اخلصال            
ب عقاب  مل يثب ثواب الواجب إال على واحدة ، ولو ترك اجلميع مل يعاق            

  .) ٢(ترك الواجب إال على واحدة 
    

  :سبب اخلالف يف هذه املسألة 
  :ذكر العلماء للخالف يف هذه املسألة سببني 

اخلـالف يف هذه املسألة مبين على اخلالف يف مسألة         : السبب األول   
، " هل التكليف مبين على حقيقة العلم أو على سـببه املوصـل إليـه               " 

                                                           
   .١/٨٥اإلبـهاج) 1(
   .١/٢٨٠شرح خمتصر الروضة: انظر ) 2(
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  ١٢٦  

 مبين على سببه املوصل إليه ، وسببه هنا موجـود ،            إنه: فاجلمهور يقولون   
  . وهو اختيار املكلف ، فال يكون من تكليف ما ليس يف الوسع 

إنه مبين على حقيقته ، فلذلك مل يقولوا بوجـوب          : واملعتزلة يقولون   
واحد مبهم ؛ ألن إجياب ذلك تكليف مبا ال علـم للمكلـف بـه ، ألن                 

  .) ١(ون تكليف ما ليس يف الوسع الواجب جمهول حال التكليف ، فيك
اخلـالف يف هذه املسألة مبين علـى اخلــالف يف          : السبب الثاين   

إنه ال  : ، فاجلـمهور يقولون    " هل احلـكم يتبع احلسن والقبح      " مسألة  
يتبعهما ، بل مها يتبعانه ، فحسن األفعال وقبحها مستفاد من أمر الشارع             

ت قامت ا ، فللـشارع أن يوجـب         ويه ، ال من ذواا ، وال من صفا        
واحداً معيناً ، وله أن يوجب واحداً غري معني من أمور حمصورة ، وجيعـل               
تعيينه باختيار املكلف ؛ تسهيالً عليه ، فإذا عين الشارع الواجب كان هو             
احلسن بعينه ، وإذا أوجب واحداً غري معين من أمور حمصورة كان احلسن             

  .واحداً منها غري معني 
إنه يتبعهما ، فإجياب شيء يتبع حلسنه اخلاص به ،          :  واملعتزلة يقولون   

فلو كان واحد من الثالثة واجباً ، واالثنان غري واجبني خلال اثنـان عـن               
املقتضي للوجوب ، فال بد أن يكون كل واحـد خلـصوصه مـشتمالً            

                                                           
   .١٢١ ، سالسل الذهب ص٢/١٤٩ ، كشف األسرار١٢٩ميزان األصول ص : انظر ) ٣(
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  ١٢٧  

على صفة تقتضي وجوبه ، وكل منها يقوم مقام اآلخر ، فيوصـف كـل        
  . ) ١(الوجوب والتخيري معاً منها ب

  
  
  
  
  
  

  : املطلب الثاين 
  :التخيري بني املندوبات 

  
  :سيكون احلديث عن هذا النوع من التخيري يف ثالثة أمور 

  :التمثيل هلذا النوع من التخيري : األمر األول 
  :التخيري يف دعاء االستفتاح بني األدعية املأثورة : املثال األول 

                                                           
 ، التـــقريب ١/١٣٣ ، املستـــصفى١/٤٧٣ ، التلخــيص١/٢٤٥تــشنيف املــسامع: انظــر ) 1(

 ١/٢٣١ ، شرح احمللي جلمع اجلوامـع      ٢/٥٢٦ ، اية الوصول   ١/٨٥ ، اإلاج  ٢/١٤٩واإلرشـاد
  . مع حاشية العطار 
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  ١٢٨  

تكبرية اإلحرام سن له بعد ذلك أن يدعو بأحد أدعية          إذا كبر املصلي    
االستفتاح املأثورة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وقد رويت عنه بـصيغ              

كان رسول اهللا   : " متعددة ، فمنها ما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه ، قال             
: صلى اهللا عليه وسلم يسكت بني التكبري وبني القراءة إسكاتة ، فقلـت              

 وأمي يا رسـول اهللا ، إسكاتك بني التكبري والقراءة ، مـا تقـول ؟                بأيب
اللهم باعـد بيين وبني خـطاياي كما باعـدت بـني          : أقول  : ( قـال  

 رضي اهللا عنه ،     )٢(، ومنها ما رواه علي      ) ١(احلديث  ... ) املشرق واملغرب   
: ( عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، أنه كان إذا قام إىل الـصالة قـال                 

، ومنها ما   ) ٣(احلديث  ... ) وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض       
كان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        : " روته عائشة رضي اهللا عنها ، قالت        

                                                           
، ومسلم ) ٧١١( ، برقم ١/٢٥٩ما يقول بعد التكبري ، : رواه البخاري ، كتاب صفة الصالة ، باب ) 1(

، بـرقم   ٥/١٣٥كبرية اإلحرام والقراءة ،     ما يقال بني ت   : ، كتاب املساجد ومواضع الصالة ، باب        
)٥٩٨. (  

علي بن أيب طالب بن عبد املطلب القرشي اهلامشي ، أبو احلسن ، قاضي األمة ، وفارس اإلسالم                  : هو  ) 2(
، وخنت املصطفى صلى اهللا عليه وسلم ، وابن عمه ، ولد قبل البعثة بعشر سنني ، كان ممن سبق إىل                     

د يف اهللا حق جهاده ، وض بأعباء العلم والعمل ، وشهد له الرسـول               اإلسالم ومل يتلعثم ، وجاه    
هـ ، تويف سنة    ٣٥صلى اهللا عليه وسلم باجلنة ، تويل اخلالفة بعد مقتل عثمان رضي اهللا عنـه سنة                

  .هـ ٤٠
   .   ٧/٣٣٥ ، البداية والنهاية٣/٢٦ ، االستيعاب١/١٠تذكرة احلفاظ: انظر ترمجته يف 

 ، بـرقم    ٦/٨٢الدعاء يف صالة الليل وقيامه ،       : كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب       رواه مسلم ،    ) 3(
)٧٧١. (  
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  ١٢٩  

احلديث ... ) " سبحانك اللهم وحبمدك    : ( وسلم إذا استفتح الصالة قال      
)١ (.  

ـ           ـووي  وبذلك قال مجهور الصحابة والتابعني فمن بعدهم ، قال الن
أمـا االستفتاح فقال باستحبابه جـمهور العلمـاء        : " - رمحه اهللا    -) ٢(

من الصـحابة والتابعني فمن بعدهم ، وال يعرف من خــالف فيـه إال              
ال يأيت بدعـاء االستفتاح وال بشيء بني       :  ، فقال    - رمحه اهللا    -مـالك  

  .) ٣(" القـراءة والتكبري أصالً  
أنه قد ثبت االستفتاح عن النيب صلى اهللا        : ثال  ووجه التخيري يف هذا امل    

، وأنه قال هذه الصيغة تارة ، وهذه تـارة ،           ) ٤(عليه وسلم بصيغ متعددة     
فأيها قال املكلف فقد حصل السنة ، فيكون خمرياً بني تلك الصيغ ، وقـد               
نص العلماء على أن املصلي له أن يستفتح بأي دعاء صح عن النيب صـلى               

                                                           
   .٩٢سبق خترجيه ص ) 1(
من قرى حوران من بالد الشام ، ارحتل       ) نوى(حيىي بن شرف بن مدي ، أبو زكريا ، ولد بقرية            : هو  ) 2(

كاء والفطنة ، فقيه ، حمدث ، لغوي ،         مع والده إىل دمشق ، وفيها تعلم ومسع احلديث ، عرف بالذ           
اموع يف شرح املهذب ، وشرح صحيح مسلم ، ورياض الصاحلني ، وروضة             : من أهم مصنفاته    

  .هـ ٦٧٦الطالبني ، وذيب األمساء واللغات ، وغريها ، تويف سنة 
رات  ، شـذ   ٢/٤٧٦ ، طبقات الشافعية لإلسنوي    ٥/١٦٥طبقات الشافعية الكربى  : انظر ترمجته يف    

   .  ٥/٣٥٤الذهب
  .، ٣/١٤١ ، املغين البن قدامة٤/١١٣االستذكار:  ، وانظر ٣/٢٧٨اموع شرح املهذب) 3(
 ومـا   ١٩١ ، صفة صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم لأللباين ص          ٣/٢٧٦شرح املهذب  اموع: انظر  ) 4(

 .بعدها 
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  ١٣٠  

لو أن رجالً استفتح     : " - رمحه اهللا    -) ١(م ، قال اإلمام أمحد      اهللا عليه وسل  
ببعض ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم من االستفتاح كان حسناً             

 بعـد أن ذكـر      - رمحه اهللا    -، وقال النووي    ) ٢( " -جائزاً  :  أو قال    -
يتها فهذه األحاديث الواردة يف االستفتاح بأ     : " طائفة من أدعية االستفتاح     

  .) ٣(" استفتح حصل سنة االستفتاح 
  

  :التخيري يف التورك يف الصالة بني الصفات الواردة : املثال الثاين 
 سن  - إذا كان يف الصالة تشهدان       -إذا جلس املصلي للتشهد األخري      

له أن يتورك بأي صفة وردت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وقـد ورد                
  :للتورك ثالث صفات ، وهي 

أن يخرج الرجل اليسرى من اجلانب األمين مفروشة ،         : الصفة األوىل   
  .وينصب اليمىن ، ويقعد على مقعدته 

                                                           
ام أهل السنة ، عذب وضرب يف فتنة القـول          أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ، أبو عبداهللا ، إم          : هو  ) 1(

خبلق القرآن ، فصرب وحفظ اهللا به اإلسالم وقت تلك احملنة ، وأحد أئمة املذاهب األربعة ، ولـد يف                    
هـ ، ونشأ فيها، ورحل يف طلب احلديث إىل بالد كثرية ، حىت صار إماماً يف الفقه      ١٦٤بغداد سنة   

تاب الزهـد ، والناسـخ واملنـسوخ ، تـويف يف بغـداد      املسند ، وك: واحلديث ، ومن مصنفاته    
  .هـ ٢٤١سنة

   .  ١١/١٧٧، سري أعالم النبالء١٠/٣٤٠البداية والنهاية : انظر ترمجته يف 
   .٣/١٤١نقله عنه ابن قدامة يف املغين) 2(
   .٢٧٨/ ٣اموع شرح املهذب ) 3(
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  ١٣١  

 رضي اهللا   -) ١(ما ثبت عن أيب حميد الساعدي       : ودليل هذه الصفة    
وإذا جلس يف   : (  أنه قال يف وصفه لصالة النيب صلى اهللا عليه وسلم            -عنه  

ليـسرى ، ونصب األخرى ، وقعـد علـى         الركعة اآلخـرة قدم رجله ا    
  .) ٢() مقعدته 

             
أن يخرج الرجل اليسرى من اجلانب األمين مفروشة ،         : الصفة الثانية   

  .ويفرش الرجل اليمىن ، ويقعد على مقعدته 
 رضي اهللا   -ما ثبت عن أيب حـميد السـاعدي     : ودليل هذه الصفة    

فـإذا  : ( سول صلى اهللا عليه وسلم       ، أنه قال يف وصفه لصالة الر       -عنه  
كان يف الرابعة أفضى بوركه اليسرى إىل األرض ، وأخرج قدميه من ناحية             

  . ) ٣() واحدة 
  

                                                           
ملدين ، من فقهاء أصحاب الرسول صلى اهللا        املنذر بن سعد األنصاري ، ا     : عبد الرمحن ، وقيل     : هو  ) 1(

عليه وسلم ، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عدة أحاديث ، شهد أحداً وما بعدها ، تويف سنة                    
  .سنة بضع ومخسني: هـ ، وقيل ٦٠

   . ٥/٧٨ ، أُسد الغابة ٧/٤٦ ، اإلصابة ٢/٤٨١سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف 
  ) .٧٩٤( ، برقم ١/٢٨٤سنة اجللوس يف التشهد ، : تاب صفة الصالة ، باب رواه البخاري ، ك) 2(
، والبيهقي ، كتاب    ) ٧٢٧( ، برقم    ٢/٣٠٣افتتاح الصالة ،    : رواه أبو داود ، كتاب الصالة ، باب         ) 3(

، وصـححه   ) ٢٧٧٣( ، برقم    ٢/١٨٤كيفية اجللوس يف التشهد األول والثاين ،        : الصالة ، باب    
   .١٨١صفة صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم لأللباين ص : ظر األلباين ، ان
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أن يخرج الرجل اليسرى من اجلانب األمين بني فخـذ          : الصفة الثالثة   
  .وساق الرجل اليمىن ، ويفرش اليمىن ، ويقعد على مقعدته 

 رضـي اهللا    -) ١(ت عن عبداهللا بن الـزبري       ما ثب : ودليل هذه الصفة    
كان : (  ، أنه قال يف وصفه لصالة الرسول صلى اهللا عليه وسلم             -عنهما  

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قعد يف الصالة ، جعل قدمه اليسرى بني        
  .) ٢() فخذه وساقه ، وفرش قدمه اليمىن 

، ) ٣(فعية ، واحلنابلة    وبذلك قال مجهور أهل العلم من املالكية ، والشا        
  . ) ١(وإن اختلفوا يف موضع التورك يف الصالة 

                                                           
عبداهللا بن الزبري بن العوام بن خويلد القرشي ، أمري املؤمنني ، أحد األعالم ، كان أول مولـود                   : هو  ) 1(

األوىل ، عداده يف صغار الـصحابة ،        : للمهاجرين باملدينة ، ولد يف السنة الثانية من اهلجرة ، وقيل            
ن كبرياً يف العلم والشرف واجلهاد والعبادة ، كان فارس قريش يف زمانه ، شـهد الريمـوك   وإن كا 

وفتح املغرب وغزوة القسطنطينية ، وشهد يوم اجلمل مع خالته عائشة رضي اهللا عنـها ، وبويـع                  
هـ ، وحكم على احلجاز والـيمن ومـصر والعـراق           ٦٤باخلالفة عند موت يزيد بن معاوية سنة        

بالد الشام ، ومل يستوسق له األمر ، ومن ثَم مل يعده بعض العلمـاء مـن أمـراء         وخرسان وبعض   
املؤمنني ، وعد دولته زمن فرقة ، فإن مروان بن احلكم غلب على الشام ، مث مصر ، مث جاء بعـده                      

  .هـ مبكة ٧٣ابنه عبد امللك وحارب ابن الزبري ، وقتله سنة 
 ، أســد    ٤/٦٩ ، اإلصابة    ٨/٣٣٧ ، البداية والنهاية     ٣/٣٦٣ء  سري أعالم النبال  : انظر ترمجته يف      

   .  ٣/١٣٨الغابة 
 ، برقـم ٥/١١٠صفة اجللوس يف الصـالة ، : رواه مسلم ، كتاب املساجد ومواضع الصالة ، باب    ) 2(

)٥٧٩ . (  
موع شرح   ، ا  ١٣٨/ ١ ، بداية اتهد   ٤/٢٦٤ ، االستذكار  ١٩/٢٤٧التمهيد البن عبد الرب   : انظر  ) 3(

   .٣/٥٨١ ، اإلنصاف١/٤٤٣ ، الفروع٢/٢٢٥ ، املغين البن قدامة٣/٤٣٠املهذب
= 

١٣٢  
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أنه قد ثبت التورك عن النيب صـلى اهللا         : ووجه التخيري يف هذا املثال      

عليه وسلم بصفات متعددة ، وأنه فعل هذه الصفة مرة ، وهذه مرة ، فأيها               
ت ، وقد نص    فعل املكلف فقد حصل السنة ، فيكون خميراً بني تلك الصفا          

 على أن املصلي له أن يتورك بأي صفة صحة عـن           - رمحهم اهللا    -العلماء  
 بعد أن ذكـر     - رمحه اهللا    -) ٢(النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قال ابن قدامة          

  . ) ١(" وأيهما فعل فحسن : " صفتني للتورك 

                                                           
= 

وذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه إىل عدم سنية التورك ، وإمنا يسن للمصلي كلما جلـس أن يفـرش                   
  . رجله اليسرى ، وجيلس عليها ، وينصب الرجل اليمىن 

 ،  ١٩/٢٤٧ ، التمهيد البن عبد الـرب      ٢/٣١٨ اهلداية  ، البناية يف شرح    ١/٤٩٦بدائع الصنائع : انظر  
  .  ،٢/٢٢٥، املغين البن قدامة٣/٤٣٠ ، اـموع شـرح املهذب٤/٢٦٣االستذكار

ذهبت املالكية إىل أن التورك سنة يف كل جلسات الصالة ، وذهبت الشافعية إىل أنه سـنة يف كـل                    ) 1(
.  التشهد األخري إذا كان يف الصالة تـشهدان        جلوس يعقبه السالم ، وذهبت احلنابلة إىل أنه سنة يف         

 ،  ٣/٤٣٠ ، اموع شرح املهـذب     ٤/٢٦٤ ، االستذكار  ١٩/٢٤٧التمهيد البن عبد الرب     : انظر  
   .   ٣/٥٨١ ، اإلنصاف٢/٢٢٥املغين البن قدامة

بو حممـد ،  عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي مث الدمشقي ، احلنبلي ، موفق الدين ، أ       : هو  ) 2(
هـ ، فقيه ، أصويل ، حمدث ، كـان          ٥٤١أحد كبار احلنابلة ، ولد جبماعيل من أعمال نابلس سنة         

عامل أهل الشام يف زمانه ، وكان ثقة ، حجة ، نبيالً ، غزير الفضل ، ورعاً ، عابداً ، على قـانون                       
والكايف ، واملقنـع ،     املغين ،   : ، من مصنفاته    ) شيخ الذهب   ( السلف ، عرف عند املتأخرين بـ       

  .هـ ٦٢٠ ، وروضة الناظر يف أصول الفقه ، وغريها ، تويف سنة- كلها يف الفقه -والعمدة 
= 

١٣٣  



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٣٤  

  

                                                           
= 

 ، البــداية    ٢٢/١٦٥ ، سـري أعـالم النـبالء       ٢/١٣٣ذيل طبقات احلنابلـة   : انظر ترمجته يف    
   .١٣/١٠٧والنـهاية

   .٣٠١-٣/٣٠٠الشرح املمتع : وانظر  . ٢/٢٢٦املغين البن قدامة ) 1(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٣٥  

  : حكم هذا النوع من التخيري : األمر الثاين 
حد األمور املندوبة املخير بينها ، وأنه مىت        يستحب للمكلف أن يفعل أ    

 يف  - رمحه اهللا    -فعل ذلك فإنه يكون قد حصل السنة ، كما قال النووي            
، ولو تركها مجيعاً فال حرج عليه ؛ ألنه تـرك أمـراً             ) ١(دعاء االستفتاح   

  .) ٢(مندوباً ، وأما فعل مجيعها فإنه ال جيوز كما تقدم 
  

  :اخلطاب الوارد يف املندوبات املخير بينها متعلق : األمر الثالث 
 ذكر بعض األصوليني أن اخلـالف يف متعلق اخلـطاب الـوارد يف           
الواجبات املخير بينها جيري كذلك يف متعلق اخلطاب الوارد يف املندوبات           

 بعد أن ذكر اخلالف     - رمحه اهللا    -، قال زكريا األنصاري     ) ٣(املخير بينها   
ـ   ـَّر بينـها       يف متعلق اخل املنــدوب  : " طاب الوارد يف الواجبات املخي
، وقد سبق ذكر خـالف األصوليني      ) ٤(" فيـما ذُكر   ... كالواجــب  

  .) ٥(يف متعلق اخلطاب الوارد يف الواجبات املخير بينها 
  

                                                           
 . ١٣٠ -١٢٩ص : سبق نقل قوله ) 1(
  .٩٠ ص: انظر ) 2(
 ، نثـر    ١/٢٢٧ ، حاشية العطار على شرح احمللـي جلمـع اجلوامـع           ١/٣١٥اآليات البينات : انظر  ) 3(

   .١/٢٢٥الورود
   .٢٦غاية الوصول ص ) 4(
  . وما بعدها ١٠٤ص : انظر ) 5(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٣٦  

  
  

  : املطلب الثالث 
  :التخيري الواقع يف املباح 

  
ارع فيه بني الفعل والترك مـن       ما خير الش  : املباح عند األصوليني هو     

  .)٢(، فهو يف احلقيقة ختيري بني الفعل والترك ) ١(غري اقتضاء وال زجر 
  :وسيكون احلديث عن هذا النوع من التخيري يف أمرين 

  :التمثيل هلذا النوع من التخيري : األمر األول 
  :ختيري الزوج بني اجلماع وتركه ليلة الصيام :  املثال األول 

 ابتداء األمر بالصوم إذا أفطر الصائم حلَّ له اجلماع ، وكذلك            كان يف 
األكل والشرب إىل أن يصلي العشاء أو ينام قبل ذلك ، فمىت نام أو صلى               
العشاء حرم عليه اجلـماع ، والطعام ، والشراب إىل الليلة القابلة ، فوجد             

ـ                 ع الصحابة رضي اهللا عنهم يف ذلك مشقة كـبرية ، ممـا أدى إىل أن وق
أُحلَّ لكم ليلة الصيام الرفث إىل      { : بعضهم يف املخالفة ، فأنزل اهللا تعاىل        

نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس هلن علم اهللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم             
                                                           

 ، التقرير   ١/١١٢ه اإلبـهاج ، فواتـح الرمحوت     مع شرح  ١/٥١املنهاج: وانظر   . ١/٢١٦الربهان) 1(
   .١/٥٦ ، إرشاد الفحول٢/١٤٤والتحبري

   . ١/٢٨٥ ، شرح خمتصر الروضة٢/٢٨١البحر احمليط: انظر ) 2(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

فتاب عليكم وعفى عنكم فاآلن باشروهن وابتغوا ما كتب اهللا لكم وكلوا            
، ) ١(} سود من الفجر    واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األ        

، وقد دل على ذلك آثار كـثرية ،         ) ٢(ففرح بذلك الصحابة فرحاً شديداً      
  :نذكر منها أثرين 
كـان  : ( ، قال   ) ٣(عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه        : األثر األول   

أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم إذا كان الرجـل صـائماً ، فحـضر               
مل يأكل ليلته وال يومه حىت ميسي ، وإن         اإلفـطار ، فنام قبـل أن يفطر ،        

 كان صائماً ، فلما حضر اإلفطار أتى امرأته         )٤(قيس بن صرمة األنصاري     
                                                           

  .، من سورة البقرة ١٨٧من اآلية رقم) 1(
ـ        ١/٣٠٩تفسري القرآن العظيم البن كثري    : انظر  ) 2(  ،  ١١٨/ ١ازن ، لباب التأويل يف معاين الترتيل للخ

   .١/٢٠١ -) تفسري أيب السـعود (  املعروف بـ -إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي 
الرباء بن عازب بن احلارث األنصاري األوسي املدين ، أبو عمارة ، الفقيه الكبري ، استصغر يوم                 : هو  ) 3(

هــ ،  ٧٢كثرية ، تويف سـنة  بدر فلم يشهدها ، وشهد مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم غزوات   
  .هـ ، عن بضع ومثانني سنة ٧١: وقيل 

   .١/٢٠٥ ، أسد الغابة١/١٤٧ ، األصابة٣/١٩٤سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف 
قيس بن صـرمة ، وقـد       : أبو قيس صرمة بن قيس األنصاري ، وقد سمي يف رواية البخاري             : هو  ) 4(

أبو قيس بن صرمة ،     : أبو قيس بن عمرو ، وقيل       :  ، وقيل    صرمة بن قيس  : اختلف يف امسه ، فقيل      
صـرمة بن مالك ، قال ابن حـجر       : صرمة بن أنس ، وقيل      : صرمة بن أيب أنس ، وقيل       : وقيل  

أنه أبو قيس صرمة بن أيب أنس قيس بن مالك بـن            : واجلمع بني هذه الروايات      : " - رمحه اهللا    -
قـيس  : " ر ، كذا نسبه ابن عبـد الرب وغريه ، فمن قال            عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجا        

قلبـه كما جزم الداودي والسهيلي وغريمها بأنه وقع مقلوباً يف رواية حديث البـاب             " بن صرمة   
صرمة : " نسبه إىل جـده ، ومن قال       " صرمة بن مالك    : "  ، ومن قال     - يعين رواية البخاري     -

= 

١٣٧  



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٣٨  

ال ، ولكن أنطلق فأطلب لك ، وكـان         : أعندك طعام ؟ قالت     : فقال هلا   
خيبةً لـك ،    : يومه يعمل ، فغلبته عيناه ، فجاءته امرأته ، فلما رأته قالت             

 غُشي عليه ، فذُكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسـلم ،             فلما انتصف النهار  
، ففرحوا  } أُحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم        { : فرتلت هذه اآلية    

وكلوا واشربوا حىت يتـبني لكـم اخلـيط         { : ا فرحاً شديداً ، ونزلت      
  .) ١() } األبيض من اخليط األسود 

       
 الذين آمنـوا    ايأيه{  عنهما ،    عن ابن عباس رضي اهللا    : األثر الثاين   

فكان الناس   ( )٢(} كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم          
على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعـام ،               

                                                           
= 

أصاب كنيته وأخطـأ يف     " أبو قيس بن عمرو     : "  ، ومن قال     حذف أداة الكنية من أبيه    " ابن أنس   
فزاد " أبو قيس صرمة    : " ، وكأنه أراد أن يقول      " أبو قيس بن صرمة     : " اسم أبيه ، وكذا من قال       

وصرمة بن أيب أنس مشهور يف الصحابة ويكىن أبا قيس ، وكان رضي اهللا عنه ممن            ... ،  " ابن  " فيه  
ة ، فلما قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة أسلم وهو شيخ كبري ، ولـه                 فارق األوثان يف اجلاهلي   

هـ ، فتح الباري شرح صـحيح البخـاري         .أ" شعر حسن ، يذكر فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم           
١٥٦ - ٤/١٥٥.   

  .٤/١٢٨ ، أسد الغابة٣/٢٤٣ و ٥/٢٥٦اإلصابة : انظر ترمجته يف 
أحل لكم ليلة الـصيام الرفـث إىل        { : قول اهللا جل ذكره     : م ، باب    رواه البخاري ، كتاب الصو     )1(

  ) .٨١٦(  ، برقم ٢/٦٧٦، }  وابتغوا ما كتب اهللا لكم - إىل قوله تعاىل -نسائكم 
  .  ، من سورة البقرة ١٨٣من اآلية رقم ) 2(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

والشراب ، والنـساء وصاموا إىل القابلة ، فاختان رجل نفسه ، فجـامع             
ر ، فأراد اهللا عز وجل أن جيعل ذلـك          امرأته ، وقد صلى العشاء ومل يفط      

علم اهللا أنكـم كنـتم      { : يسراً ملن بقي ورخصةً ومنفعةً ، فقال سبحانه         
اآلية ، وكان هذا مما نفع اهللا به الناس ورخـص هلـم             } ختتانون أنفسكم   

  .) ١() ويسر 
فاستقر األمر على أن اجلـماع ، واألكل ، والشرب كلها مباحة من            

  .لوع الفجر غروب الشمس إىل ط
  

  :وقد دلت اآلية على إباحة اجلماع يف موضعني 
اإلباحة ، : ، واحللُّ معناه } أُحلَّ لكم   { : قوله تعاىل   : املوضع األول   

  أُطـلق لكم : أُحـل لكم  : " - رمحه اهللا –)  ٢(قال ابن جـرير الطربي 
                                                           

 ، والبيهقي يف    )٢٣١٠( ، برقم    ٦/٣٠٤مبدأ فرض الصوم ،     : رواه أبو داود ، كتاب الصيام ، باب         ) 1(
، )٧٩٠٠( ، برقم    ٤/٣٣٧،  ... ما كان عليه حال الصيام      : السنن الكربى ، كتاب الصيام ، باب        

  . ويف سنده علي بن حسني بن واقد ، وقد اختلف العلماء يف توثيقه 
 مع تعليق حممـد     ٦/٢٥٢ ، اموع شرح املهذب    ٦/٣٠٥عون املعبود شرح سنن أيب داود       : انظر  

  . املطيعي 
 عند تفسري هذه اآلية ،      - رمحهما اهللا    -هناك آثار أخرى قد ذكر طائفةً منها ابن جرير وابن كثري            و

 وما بعدهـا ، تفسـري القرآن العظيــم البـن          ٢/٩٤جـامع البيان يف تفسـري القرآن      : انظر  
   . ٣١١-١/٣٠٩كثري

هـ ، وطلـب    ٢٢٤، ولد سنة    حممد بن جرير بن يزيد الطربي ، أبو جعفر ، من كبار األئمة              : هو  ) 2(
هـ ، وأكثر الترحال ، ولقي نبالء الرجال ، له مذهـب مسـتقل انـدثر يف               ٢٤٠العلم بعد سنة    

= 

١٣٩  



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٤٠  

  .) ١(" وأُبيـح 
  

، وهذا أمر إباحـة     } هن  فاآلن باشرو { : قوله تعاىل   : املوضع الثاين   
هذا أمر وارد عقب احلـظر ، فالـذين        : " باإلمجاع ، قال الفخر الرازي      

األمر الوارد عقب احلظر ليس إال لإلباحة ، كالمهم ظاهر ، وأمـا             : قالوا  
إمنا تركنا الظاهر وعرفنا كون     : مطلق األمر للوجوب ، قالوا      : الذين قالوا   

، وعليه فيكون الرجل خميراً بني اجلمـاع        ) ٢(" هذا األمر لإلباحة باإلمجاع     
  .  ) ٣(وتركه ليلة الصيام ؛ ألن هذا هو معىن اإلباحة يف الشرع كما سبق 

  

                                                           
= 

كان من أفراد الدهر علماً وذكاًء وكثرة تصانيف ، قلَّ          : " القرن اخلامس اهلجري ، قال عنه الذهيب        
 البيان يف تأويل آي القـرآن ،        جامع: هـ ، ومن مصنفاته     ٣١٠، تويف سنة  " أن ترى العيون مثله     

  .تاريخ األمم وامللوك ، ذيب اآلثار ، وغريها 
 ،  ٣/٣٣٢ ، وفيات األعيـان    ٩٣ ، طبقات الفقهاء ص    ١٤/٢٦٧سري أعالم النبالء  : انظر ترمجته يف    
   .٢/٢٦٠شذرات الذهب

   .٢/٩٤جامع البيان يف تفسري القرآن ) 1(
   .٢/٤٩تفسري البحر احمليط أليب حيان :  ، وانظر ٥/١٠٧التفسري الكبري للفخر الرازي ) 2(
    .٣١ -٣٠ ص: انظر ) 3(
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  ١٤١  

التخيري بني االنتشار يف األرض واالبتغاء من فضل اهللا أو          : املثال الثاين   
  :ترك ذلك ، بعد صالة اجلمعة 

داء هلا ، ى عن االنشغال      ملا أمر اهللا بالسعي إىل صالة اجلمعة بعد الن        
عنه بالبيع ، مث أمر سبحانه بعد قضاء الصالة باالنتشار يف األرض واالبتغاء             

 الـذين آمنـوا إذا      ايا أيه { : من فضله وكثرة ذكره سبحانه ، قال تعاىل         
نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا البيع ذلكم خـري              

ذا قُضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا       فإ) ٩(لكم إن كنتم تعلمون     
  .  ) ١(} من فضل اهللا واذكروا اهللا كثرياً لعلكم تفلحون 

  
 على أن األمر باالنتـشار يف األرض        - رمحهم اهللا    -وقد نص العلماء    

، قال ابن جريـر    ) ٢(واالبتغاء من فضل اهللا بعد صالة اجلمعة أمر إباحـة          
فإذا قُضيت صالة اجلمعة يوم اجلمعة      :  ذكره   يقول تعاىل  : " - رمحه اهللا    -

فانتشروا يف األرض إن شئتم ذلك ، رخصة من اهللا لكم يف ذلك ، وبنحو               
  . ) ٣(" الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل 

                                                           
 . ، من سورة اجلمعة ١٠-٩اآليتان ) 1(
 ، لباب التأويـل     ٤/٢٦٨ ، مدارك الترتيل وحقائق التأويل       ٨/٢٦٨زاد املسري يف علم التفسري      : انظر  ) 2(

   .٨/٢٦٨ ، تفسري البحر احمليط أليب حيان ٤/٢٦٨يف معاين الترتيل 
   .٢٨/٦٦جامع البيان يف تفسري القرآن ) 3(
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  ١٤٢  

:  اإلمجاع على أن األمر يف قوله تعاىل         - رمحه اهللا    -) ١(ونقل القرطيب   
  . ) ٢(أنه أمر إباحـة } فانتشروا يف األرض { 

وعليه فيكون من صلى اجلـمعة خميـراً بـني االنتـشار يف األرض             
واالبتغاء من فضل اهللا سبحانه وبني ترك ذلك ؛ ألن هذا هو معىن اإلباحة              

  .) ٣(يف الشرع كما سبق 
  

  :حكم هذا النوع من التخيري : األمر الثاين 
نئذ جيوز إذا أباح اهللا شيـئاً فقـد خير املكلف بني فعله وتركه ، وحي        

للمكلف أن يفعـله ، وجيوز له أن يتركه ، من غري مـدح لفاعله أو ذم               
  .لتاركه 

لغري اعتبارات  : وهذا حكم املباح ملن تركه لذاته ، أو فعله لذاته ، أي             
أخرى ، أما إذا ترتب على فعله أو تركه ترك لواجب أو مندوب ، أو فعل                

                                                           
حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري القرطيب ، أبو عبد اهللا ، أحد علمـاء املالكيـة ،                     : هو  ) 1(

وأحد كبار املفسرين ، أقام يف مصر ، مل يكن شديد التعصب ملذهبه ، كان من عباد اهللا الصاحلني ،                    
اجلامع ألحكام القرآن ، وله كتـب       : ورعني الزاهدين يف الدنيا ، من مصنفاته        والعلماء العارفني ال  

  .هـ ٦٧١أخرى يف الزهد ، تويف سنة
  .٢/٦٩ ، طبقات املفسرين للداودي ٥/٣٣٥شذرات الذهب : انظر ترمجته يف 

   .٦/٤٤أحكام القرآن للقرطيب : انظر ) 2(
  .٣١-٣٠ ص: انظر ) 3(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٤٣  

له وتركه حبـسب ما يترتب     حملظور أو مكروه فإنه حينئذ خيتلف حكم فع       
  .عليه 

 يف تعريف املباح على أن يكـون       - رمحهم اهللا    -ولذلك نص العلماء    
، ) ٢(" من حيث هو تـرك لـه      " ، أو بعبارة أخرى     ) ١(فعله وتركه لذاته    

إن حكم املباح    : " - رمحه اهللا    -قال بدر الدين الزركشي     . واملعىن واحد   
 إذا كان يف تركه اهلالك ، ويصري حمرماً إذا          يتغري مبراعاة غريه ، فيصري واجباً     

كان يف فعله فوات فريضة ، أو حصول مفسدة ، كالبيع وقـت النـداء ،                
ويصري مكروهاً إذا اقترنت به نية مكروه ، ويصري مندوباً إذا قصد به العون              

  .) ٣(" على الطاعة 
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   .١/٤٢٢نريشرح الكوكب امل: انظر ) 1(
   .١/٢٧٥، البحر احمليط١/١٦٢التلخيص: انظر ) 2(
   .١/٢٧٥البحر احمليط) 3(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٤٤  

  
  : املطلب الرابع 

  : التخيري يف التحرمي 
  

  : عن هذا النوع من التخيري يف ثالثة أمور سيكون احلديث
  :التمثيل هلذا النوع من التخيري : األمر األول 
  :ختيري من أسلم وحتته أكثر من أربع نسوة ، أو أختان : املثال األول 

إذا أسلم الكافر وحتته أكثر من أربع نسوة ، أو أختان ، وأسلمن معه              
ه خيتار منهن أربعاً فما دون ،       ، أو أسلمن يف عدن ، أو كن كتابيات فإن         

، سواء اختار األوائل منهن أم األواخر ، وسواء كان           ومن األختني واحدة    
  .زواجه منهن بعقد واحد أم بعقود متفرقة 

  .) ١(وبه قال مجهور أهل العلم من املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة 

                                                           
 ، املهـذب    ٢/٥٢ ، بدايـة اتهـد     ١٨/١٤٣ ، االسـتذكار   ١٢/٥٨التمهيد البن عبد الرب   : انظر  ) 1(

  .٢١ و ١٠/١٤مع تكملة اموع ، املغين البن قدامة٤١٩ و ١٧/٤١٠للشريازي
إن تـزوجهن بعقـود     : ثوري وابن أيب ليلى إىل عدم التخيري يف هذا املثال ، وقالوا             وذهب أبو حنيفة وال   

متفرقة صح نكاح األربع اُألول فقط ، واألوىل من األختني ، وإن تزوجهن بعقد واحد بطل نكاح                 
  . اجلميع 

  ، التمهيد البن عبد الـرب      ١٨/١٤٣ ، االستذكار    ٣/٢٣٣ ، البحر الرائق     ٥/٥٣املبسـوط  : انظر  
   .٢/٥٢ ، بداية اتهد ١٢/٥٨

 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٤٥  

  
  : واستدلوا على ذلك مبا يلي 

أسـلم  ) ١(هللا عنهما ، أن غيـالن الثقفي       عن ابن عمر رضي ا    : أوال ً 
وله عشر نسوة يف اجلاهلية ، فأسلمن معه ، فأمره النيب صـلى اهللا عليـه                

  .) ٢(وسلم أن يتخير منهن أربعاً 
  

  أسلمت وعندي : "  رضي اهللا عنه قال )٣(عن قيس بن احلارث : ثانياً 
   فقال النيب صلى فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم ،: مثان نسوة ، قال 

                                                           
غيالن بن سلمة بن متعب بن مالك الثقفي ، أسلم بعد فتح الطائف ، وكان أحـد وجــوه                   : هو  ) 1(

، مـن اآليـة     } على رجل من القريتني عظيم      { : إنه أحد من نزل فيه قوله تعاىل        : ثقيف ، وقيل    
ف ، وكان شاعراً حمسناً ، تويف        ، من سورة الزخرف ، وفد على كسرى وله معه خرب ظري            ٣١رقم

  .يف آخر خالفة عمر رضي اهللا عنه
  . ٤/٤٣ ، أسد الغابة٥/١٩٢اإلصابة: انظر ترمجته يف 

، والترمـذي ،    ) ٦٦( ، برقم    ١/٣٩٧رواه اإلمام مالك يف املوطأ ، كتاب الطالق ، جامع الطالق ،           ) 2(
، ) ١١٣٨( ، بـرقم     ٤/٢٧٨ة ،   ما جاء يف الرجل يسلم وعنده عشر نسو       : كتاب النكاح ، باب     

الرجل يسلم وعنـده أكثر من أربـع نــسوة        : واللفظ له ، وابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب           
والعمل على حديث غيالن بـن   : " - بعد أن خرجه -، قال الترمذي ) ١٩٥٣( ، برقم    ١/٦٢٨،

احلاكم ، واأللباين   هـ ، واحلديث صححه     .أ" سلمة عند أصحابنا ، منهم الشافعي وأمحد وإسحاق         
  .٧/٢٥٣ ، نيل األوطار ٦/٢٩١ ، إرواء الغليل ٢/٢١١املستدرك: انظر . 

 قيس بن احلارث بن حذاف األسدي ، كانت العرب تتحاكم إليه ، أسلم وله مثان نسوة فأمره                : هو  ) 3(
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يتخري منهن أربعاً 

  . ٤/١١٦سد الغابة ، أ٥/٢٤٨اإلصابة: انظر ترمجته يف 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٤٦  

  .) ١() اختر منهن أربعاً : ( اهللا عليه وسلم 
  

أتيت النيب صـلى    : "  رضي اهللا عنه قال      )٢(عن فريوز الديلمي    : ثالثاً  
فقال . يا رسول اهللا ، إين أسلمت وحتيت أختان         : اهللا عليه وسلم ، فقلت      

   .)٣() " اختر أيتهما شئت : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  

                                                           
، ٦/٢٣٤من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختـان ،            : رواه أبو داود ، كتاب الطالق ، باب         ) 1(

الرجل يسلم وعنده أكثر مـن      : ، واللفظ له ، وابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب            ) ٢٢٣٨(برقم  
  .٦/٢٩٥لغليل إرواء ا: ، وحسنه األلباين ، انظر ) ١٩٥٢( ، برقم ١/٦٢٨أربع نسوة ، 

فريوز الديلمي اليماين الكناين ، من أبناء األساورة من فارس ، الذي كان كسرى بعـثهم إىل                 : هو  ) ٢ (
أبا عبد الرمحن ، وفد على الرسول صلى اهللا عليه وسلم ،            : قتال احلبشة ، يكىن أبا الضحاك ، وقيل         

له قبل وفاة الـنيب صـلى اهللا عليـه          وهو قاتل األسود العنسي الذي أدعى النبوة باليمن ، وكان قت          
وسـلم ، وأتى الوحي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بقتله وهو مريض قبيل موته ، فأخرب بقتلـه ،                    

، وروي أنه أتى الرسول صلى اهللا عليه وسـلم بـرأس   ) قتله العبد الصاحل فريوز الديلمي  : ( وقال  
  .هـ ٣٥يف خالفة معاوية سنة :  ، وقيل األسود ، تويف رضي اهللا عليه عنه يف خالفة عثمان

   . ٤/٧١ ، أسد الغابة ٥/٢١٤اإلصابة : انظر ترمجته يف 
، ٦/٢٣٦يف من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان ،            : رواه أبو داود ،كتاب الطالق ، باب        ) ٣ (

أختــان ،   ما جاء يف الرجل يسلم وعنـده       : ، والترمذي ، أبواب النكاح ، باب        ) ٢٢٤٠(برقم  
الرجل يسلم وعنـده  : ، واللفظ له ، وابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب            ) ١١٣٩( ، برقم    ٤/٢٧٩

، " هذا حديث حسن غريب      : "- رمحه اهللا    –، قال الترمذي    ) ١٩٥٠( ، برقم    ١/٦٢٧أختان ،   
  ) .٩٠٢( ، صحيح سنن الترمذي برقم ٤/٢٨٠سنن الترمذي : انظر . وصححه األلباين 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٤٧  

أن الرجل ملا أسلم وحتته أكثر من أربـع  : ووجه التخيري يف هذا املثال     
نسوة ، حرم عليه الشارع أن جيمع بينهن ، فكانت كل واحدة منـهن يف               
حقه حمرمة ال بعينها ، وأباح له أن ميسك منهن أربعاً فما دون ، وملـا مل                 

            ين له منهن واحدة دل على أنه خمري بينهن ، فهو قد خر بني نساء كـل     يعي
أمـا   : " - رمحه اهللا    - )١(قال الطويف   . واحدة منهن حمرمة عليه ال بعينها       

احلرام املخير فيجوز وروده ، كالواجب املخير ؛ ألن املفسدة قـد تتعلـق              
: بأحد الشيئني واألشياء ، كما تتعلق املصلحة به ، فكما جاز أن يقول له               

       أو اعتق ، كذلك جـاز أن يقول         إذا حنثت يف ميينك فأطعم ، أو اكس ، 
فيكون منهياً عنهما على التخـيري ،       ... ال تنكح هذه املرأة أو أختها       : له  

: أيتهما شاء اجتنب ونكح األخـرى ، كما أنه إذا أسلم عليهما ، قيل له               
   .)٢(" طلِّق إحدامها وأمسك األخرى أيتهما شئت 

ل النيب صلى اهللا عليه     وهذان احلديثان صرحيان يف التخيري ، حيث جع       
  . وسلم هلما حرية االختيار ، ومل يلزمهم بإمساك نساء بعينهن 

                                                           
سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكرمي الطويف احلنبلي ، أبو الربيع ، نشأ يف بغداد ، عرف بقـوة                  : هو  ) ١(

احلافظة ، وشدة الذكاء ، أسهم يف علوم خمتلفة ، ام بالرفض واالحنراف فعزر ، وضـرب ، مـن                    
ـ        ) خمتصر روضة الناظر    ( البلبل يف أصول الفقه     : مصنفاته   رار ، وشرحه ، والذريعة إىل معرفـة أس

  .هـ ٧١٦الشريعة ، وخمتصر اجلامع الصحيح للترمذي ، وغريها ، تويف سنة 
 ، شــذرات    ٢/٢٩٥ ، الـدرر الكامنـة       ٢/٣٦٦الذيل على طبقات احلنابلـة    : انظر ترمجته يف    

   .٦/٣٩الذهب
  . ٨٢، التمهيد لإلسنوي ص٧٠القواعد والفوائد األصولية ص: ، وانظر١/٣٦٠شرح خمتصر الروضة ) ٢(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٤٨  

  :ختيري من ملك أختني يف وطء واحدة منهما : املثال الثاين 
إذا ملك الرجل أختـني ، وأراد الوطء ، وجب عليه أن خيتار منهما             

  .واحدة ، وال جيوز له أن جيمع بينهما يف الوطء 
   . )١(مة الصحابة رضي اهللا عنهم ، والعلماء من بعدهم وبه قال عا

  
وإن جتمعوا بـني    { : وقد استدلوا على وجوب التخيري بقوله تعاىل        

أن عمومهـا   : ، ووجه الداللة من اآليـة       ) ٢(} األختني إال ما قد سلف      
يتناول حترمي اجلمع بني األختني يف الوطء يف النكاح وملك اليمني ، كمـا              

حرمت عليـكم أمهاتـكم   { : ت يف اآلية من قـوله تعاىل       أن املذكورا 
حيرم وطؤهن يف النكـاح     } وأخواتكم من الرضـاعة    { : إىل قـوله   } 

أمجع املسلمون على أن     : " - رمحه اهللا    -وملك اليمني ، قال ابن عبد الرب        
 - إىل قوله تعـاىل      -حرمت عليكم أمهاتكم    { : معىن قول اهللا عز وجل      

أن النكاح وملك اليمني يف هؤالء كلهن سواء ،         } الرضاعة  وأخواتكم من   
فكذلك هـو   ... فكذلك جيب أن يكون قياساً ونظراً اجلمع بني األختني          

عند اجلـمهور ، وهم احلجة احملجوج ا على من خالفهم وشذ عنـهم             
  .) ٣(" واحلمد هللا 

                                                           
، ١٦/٢٥٢ ، االسـتذكار     ٣/٣٨ ، الدر املختار   ٢/٥٤١، بدائع الصنائع  ١/١٢٧حتفة الفقهاء   : ر  انظ) ١(

   .٩/١٣٢ ، احمللى٩/٥٣٧ ، املغين البن قدامة ١٧/٣٣٤ ، املهذب للشريازي ٢/٤٤بداية اتهد 
  . ، من سورة النساء ٢٣من اآلية رقم ) 2(
   .٢/٥٤٢ ، بدائع الصنائع ٩/٥٣٨املغين البن قدامة : وانظر  . ١٦/٢٥١االستذكار) 3(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٤٩  

لشارع أن الرجل ملا ملك أختني ، حرم ا       : ووجه التخيري يف هذا املثال      
عليه أن جيمع بينهما يف الوطء ، فكانت كل واحدة منهما يف حقه حمرمة ال  
بعينها ، وأباح له أن يطأ منهما واحدة ، وملا مل يعين له منهما واحـدة دل    
على أنه خمير بينهما ، فهو قد خير بني امرأتني كل واحدة منهما حمرمة عليه             

  .) ١(ال بعينها 
  
  

  

                                                           
   . ٨٠ ، التمهيد لإلسنوي ص٦٩القواعد والفوائد األصولية ص : انظر ) 1(

وقد روي عن بعض الصحابة رضي اهللا عنهم أنه ال جيب عليه التخيري بينهما يف الوطء ، بل له أن جيمـع                      
  . بينهما يف الوطء 

 ، فـتح القـدير      ٧/١٩٢ف عبـد الـرزاق     ، مصن  ٢/٥٤٢ ، بدائع الصنائع   ٩/١٣٣احمللى  : انظر  
   .١/٤٤٧للشوكاين



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٥٠  

  :  حكم هذا النوع من التخيري :األمر الثاين 
إذا ى الشارع عن فعل أمرين أو أكثر على وجه اجلمع ي حتـرمي ،               

وال بأس بفعل   . فإنه يكون كل واحـد منهما حمرماً على املكلف ال بعينه           
أحدمها أو أكثر عدد مشروع منها منفرداً عن البقية ؛ ألنه إمنا نهي عن فعل           

وإذا أراد فعل العدد املشروع فله أن خيتار        . ة  تلك األمور حال كوا جمتمع    
  . من تلك األمور أيها شاء ، وله أيضاً أن يتركها مجيعاً 

وهذا كقولنا يف التخيري بني الواجبات ، حيث إن كل أمر فيها واجب             
ال بعينه ، وال جيوز تركه مع ترك غريه ، وهنا كل أمر فيها حمرم ال بعينه ،                  

  .  ) ١(غريه ، سواء بسواء وال جيوز فعله مع فعل 
  

                                                           
 ، شــرح الكوكـب      ٢/٤٣٣ ، البحر احمليط   ١/٢٤٩ ، تشنيف املسامع   ١/٢٩٥شرح اللمع   : انظر) 1(

  .مع حاشية العطار ١/٢٣٤ ، شرح احمللي على مجع اجلوامع١/١١٠ ، فواتح الرمحوت١/٣٨٧املنري



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٥١  

  :جواز هذا النوع من التخيري : األمر الثالث 
  

  :حترير حمل الرتاع 
ال تفعل  : " إذا ى الشارع عن أحد شيئني بلفظ التخيري ، كأن يقول            

، فإن دل الدليل على أن كل واحد منهما منهي عنه بشرط            " هذا أو هذا    
، فيكـون ذلـك     ) ١(هذا النهي   وجود اآلخر فقد اتفق العلماء على جواز        

  .النهي ياً عن اجلمع بينهما ، وجيوز له فعل أحدمها أيهما شاء 
وإن مل يدل الدليل على أن كل واحد منهما منهي عنه بشرط وجود              

اجلواز : األول  : اآلخر فقد اختلف العلماء يف جواز هذا النهي على قولني           
عدم اجلواز ، وإذا    :  والثـاين   ، وإذا ورد اقتضى حترمي واحـد ال بعينه ،        

  .ورد اقتضى حترمي الكل 
  

                                                           
   .١/١٧٠ ، املعتمد١/٢٥٠مع  ، تشنيف املسا١/٢٥٤قواطع األدلة: انظر ) 1(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٥٢  

جواز هذا النوع من التخيري ، وإذا ورد اقتضى حتـرمي           : القول األول   
  . واحد ال بعينه 

) ٢(، واختـاره أبو بكر البـاقالين      ) ١(وبه قال الفقهاء ، واملتكلمون      

  .) ٤(، وغيـرمها ) ٣(، واآلمدي 
  

  :تالية وقد استدلوا باألدلة ال
  .قياس التخيري يف التحرمي على التخيري بني الواجبات : الدليل األول 

كما أن األمر بشيء من شيئني أو أكثر جائز وال يقتضي           : بيان ذلك   
فعل اجلميع بال خالف ، فكذلك النهي عن شيء من شيئني أو أكثر وجب              

من األمر  أن يكون جائزاً وأن ال يقتضي الكف عن اجلميع ، جبامع أن كالً              
والنهي يف املعىن سواء ، من حيث إن كل واحد منهما طلب واسـتدعاء ،               

  .) ٥(إال أن األمر طلب الفعل ، والنهي طلب الترك 
                                                           

 ، شــرح الكوكـب      ١/٢٧٢ ، البحر احملـيط    ١/٢١٨ ، أصول ابن مفلح    ٨١املسودة ص   : انظر  ) 1(
   .١/٣٨٧املـنري

   .٢/٣٢٣التقريب واإلرشاد : انظر ) 2(
   .١/١١٤اإلحكام لآلمدي: انظر ) 3(
 ، شـرح     ١/٤٧٠ التلخـيص   ، ١/٢٧٢ ، البحر احمليط   ١/٣٧٧ ، بيان املختصر   ٢/٤٢٨العدة: انظر  ) 4(

مع شرح احمللـي وحــاشية   ١/٢٣٤ ، مجع اجلوامع   ١/١٩٩ ، الوصول إىل األصول    ١/٢٩٥اللمع  
   .٨١ ، املسودة ص ١/١١٠ ، فواتح الرمحوت٢/٢١٨العطار ، تيسري التحرير

 ، أصول ابن ٢/٤٢٩ ، العدة   ١/٤٧٠ ، التلخيص  ٢/٣٢٥ ، التقريب واإلرشاد   ٣/٢٣٨الواضح: انظر  ) 5(
   .٢/٢١٨ ، تيسري التحرير١/١١٠ ، فواتح الرمحوت١/٢٧٢ ، البحر احمليط١/٢١٩مفلح



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٥٣  

اجلواز العقلي ، وذلك ألنه ال ميتنع عقالً أن يقول السيد      : الدليل الثاين   
عينـه ،   ال تكلم زيداً أو عمراً ، فإين أاك عن كالم أحدمها ال ب            : " لعبده  

  . ) ١(" ولست أاك عن كالم اجلميع ، وال عن كالم واحد بعينه 
  

عدم جواز هذا النوع من التخيري ، وإذا ورد اقتـضى           : القول الثاين   
  .حترمي الكل 

إنه ال ميتنـع أن     : " ) ٣(، قال القاضي عبد اجلبار      ) ٢(وبه قال املعتزلة    
) ٤(" ال جيوز مثله يف النهي      يأمر اهللا جل وعز بأشياء على طريق التخيري ، و         

  .) ١(، كاجلصاص ) ٥(، واختاره بعض األصوليني 

                                                           
   .١/٣٧٧ ، بيان املختصر١/٣٦٨ ، التمهيد أليب اخلطاب١/١١٤اإلحكام لآلمدي: انظر ) 1(
اإلحكـام  :  ، ونقله عنهم مجع من األصـوليني ، انظـر            ١٣٥/ ١٧املغين للقاضي عبد اجلبار   : انظر  ) 2(

 ،  ١/٣٦٨ ، التمهيد أليب اخلطاب    ٢/٤٢٩ ، العدة    ١/١٩٩الوصول إىل األصول   ،   ١/١١٤لآلمدي
   .١/٢٩٦ ، شرح اللمع١/٢٢٠ ، أصول ابن مفلح١/٢٧٢ ، البحر احمليط٣/٢٣٧الواضح 

عبد اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار بن أمحد اهلمذاين ، أبو احلسن ، العالمة ، املـتكلم ، شـيخ                     : هو  ) 3(
: صانيف ، من كبار فقهاء الشافعية ، ويل قضاء القضاة بالري ، من مـصنفاته                املعتزلة ، صاحب الت   

املغين يف أبواب التوحيد والعدل ، دالئل النبوة ، طبقات املعتزلة ، ترتيه القـرآن عـن املطـاعن ،                    
  .هـ ، وهو من أبناء التسعني ٤١٥وغيـرها ، تويف سنة 

   . ١٧/٢٤٤سري أعالم النبيالء: انظر ترمجته يف 
   .١٧/١٣٥املغين للقاضي عبد اجلبار ) 4(
 ، املـسـودة    ٣/٢٣٧ ، الواضـح  ٢/٤٢٩ ، العدة  ٢/٧ ، الفروق  ٣/٣٢٦اإلحكام البن حزم  : انظر  ) 5(

  .١/٢٢٠ ، أصول ابن مفلح٨١ص 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٥٤  

  :وقد استدلوا باألدلة التالية 
النـهي يدل على قبح املنهي عنه ، فإذا ورد النهي عن           : الدليل األول   

أشياء على طريق التخيري اقتضى قبح كل واحد منها ، فوجـب اجتنـاب              
ب واحد منها ال بعينه ألدى ذلك إىل حمــال          اجلميع ؛ ألننا لو قلنا باجتنا     

لـو  : عقالً ، حيث يكون الفعل حسناً قبيحاً يف وقت واحد ، وبيان ذلك              
، فإنه لو امتنع من دخول إحـدى        " ال تدخل هذه الدار أو هذه       : " قال  

الدارين كان دخوهلا قبيحـاً ، ولو قدرنا أنه دخـلها وامتنع من دخـول             
 حسناً ، والفعل الواحد ال يكون حسناً قبيحاً يف          األخـرى ، كان دخوهلا   

  .   ) ٢(وقت واحد 
  

                                                           
= 

   . ٢/١٥٤ و ١/٨٩أصول اجلصاص: انظر ) 1(
هـ ، تعلم يف    ٣٠٥ أحـمد بن عـلي الرازي ، أبـو بكر اجلـصاص ، ولد سنة           :واجلصـاص هـو 

أصـول  : بغداد على يد أيب احلسن الكرخي ، مث صار إمام احلنفية يف وقته ، من أهـم مـصنفاته                    
اجلصاص ، وشرح خمتصر الكرخي ، وشرح األسـماء احلـسىن ، وغريهـا ، تـويف يف بغـداد                   

  .هـ ٣٧٠سـنة
   .  ٣/٧١لذهب، شذرات ا٩٦ ، تاج التراجم ص ١٧/٥٢٢سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف 

 ، أصــول ابـن      ٣/٢٣٩ ، الواضــح   ١/٢٠٠ ، الوصول إىل األصول    ١/٢٧١التلخيص: انظر  ) 2(
   .١/٣٨٨ ، شرح الكوكب املنري١/٢٧١ ، البحر احمليط١/٢٢٠مفـلح



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٥٥  

  :أُجيب عن هذا الدليل من وجهني 
أن هذا مبين على أصل املعتزلة ، وهو أن النهي ال يرد            : الوجه األول   

إال عن قبيح ، فالنهي عن الشيء يكون بسبب اتصافه بالقبح ، ويكون ي              
لصفة ، وهذا أصل باطل ، بـل إن القـبح           الشارع عنه إخباراً عن تلك ا     

واحلسن يرجعان إىل األمر والنهي ، دون صفات الذوات ، وقـد حيـسن              
أن من مكث يف دار غريه بغـري        : الشيء ويقبح مثله ، والذي يوضح ذلك        

إذنه فهو قبيح منه ، ولو مكث فيها بإذنه لكان غري قبيح منه ، واملكث يف                
ه ، وصدور اإلذن من املالك ليس من ضمن         احلالني ال خيتلف يف نفسه وذات     

ذات املكث حىت جيعل املكث حسناً أو قبيحاً ، بل هو منفصل عن املكث              
، إذ املكث هو جمرد وجوده يف الدار بغض النظر عن اإلذن ، واإلذن بـه                
يكون املكث حسناً ، وبعدمه يكون قبيحاً ، فدل ذلك علـى أن القـبح               

  .) ١(شريعة ، دون ذوات األشياء واحلسن يرجعان إىل أمر صاحب ال
  

أن قولنا باجتناب واحد من األشياء املنهي عنها علـى          : الوجه الثاين   
طريق التخيري ال بعينه ، ال يلزم منه أن يكون الفعل حسناً قبيحاً يف وقـت                
واحد ، بل يكون الفعل حسناً يف حال ، قبيحاً يف حال أخرى ، وهذا ليس    

رك الصالة على امليت عند صالة غريه عليـه مل          مبمتنع ، أال ترى أن من ت      

                                                           
 ، أصــول ابـن      ١/٤٧٣ ، التــلخيص   ٣/٢٤١ ، الواضـح  ٢/٣٢٤التقريب واإلرشـاد : انظر  ) 1(

   .١/٢٢٠مفـلح



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

يكن الترك قبيحاً ؛ ألنه وقع الترك حال فعل غريه ، ولو ترك الصالة على               
امليت وترك كافة املسلمني الصالة عليه كان تركه يف هذه احلال قبيحـاً ،              

) ١(فال يلزم من كون الشيء منهياً عنه مع غريه أن يكون منهياً عنه بانفراده               

    .  
  

 ،  )٢(} وال تطـع منهم آمثاً أو كفوراً       { : قوله تعاىل   : الدليل الثاين   
احذر طاعة اآلمث والكفور ، وعليه فإن النهي اقتضى املنـع مـن             : واملعىن  

  .) ٣(طاعة الكل 
  

بأن مقتضى هذه اآلية إمنا هو حتـرمي أحـد          : أُجيب عن هذا الدليل     
جوب الكف عن الكل هنا فإنه      األمرين ال بعينه على وجه التخيري ، وأما و        

مستفاد من دليل خارجي ، وهو اإلمجاع على أنه ال جتوز طاعتهما مجيعاً ؛              
،  ألما ال يأمران إال مبعصية ، ولوال اإلمجاع حلملنا اآلية على مقتـضاها              

  .)٤(وكالمنا فيما يقتضيه اللفظ بوضعه ، وليس فيما يقتضيه بدليل خارجي 

                                                           
   .٢٤٨ ، أراء املعتزلة األصولية ص ١/٢٠٠ول إىل األصولالوصـ: انظر ) 1(
  . ، من سورة اإلنسان ٢٤من اآلية رقم ) ٢(
   .٣/٣٢٦ ، اإلحكام البن حزم ٢/١٥٤أصول اجلصاص : انظر ) 3(
 ، التمهيــد أليب     ١/٢٩٦ ، شـرح اللمـع     ١/١١٤ ، اإلحكـام لآلمـدي     ٢/٤٢٩العدة  : انظر  ) 4(

   .٢٣٦ – ١/٢٣٥ ، شرح احمللي جلمع اجلوامع٢٧٢ - ١/٢٧١ ، البحر احمليط١/٣٦٨اخلـطاب
= 

١٥٦  



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٥٧  

ـ : " ل اللغة أمجعوا على أنه لو قـال       أن أه : الدليل الثـالث     عال تط
  .) ١(اترك طاعتهما : أنه يريدمها ، فيكون املعىن " زيداً أو عمراً 

  
بأن هذا اإلمجاع غري مسلَّم لكم ؛ ألن املتقرر         : أُجيب عن هذا الدليل     
يف مثل هذا األسلوب يكون للتخـيري ال        " أو  " عند أهل اللغة أن استخدام      

اترك طاعة واحد منهما    : ن األمر كذلك فإنه يكون املعىن       للجمع ، وإذا كا   
  .) ٢(ال بعينه 
  

 الذي هو مفهوم    -أن النـهي إذا تعلق باملشترك      : الدليـل الرابـع   
 لزم منه حترمي اخلصوصيات ؛ ألنه لو دخـل منـها فـرد إىل               -أحـدها  

                                                           
= 

يف اآلية الكرميـة الـسابقة للتنويـع ،         " أو  "  أن   - رمحه اهللا    -عبد الرزاق عفيفي    / وقد استظهر الشيخ    
الظاهر أن املعىن ال تطع كل من كان مرتكباً لإلمث أو الكفر ، يف إمثه أو                : " وليست للتخيري ، فقال     

 النهي بكل من الوصفني يدل على أن كالً منهما علة مستقلة للتحرمي ، موجبـة                كفره ، فإن تعليق   
لبيان نـوعني مـن     : للتخيري بل للتنويع ، أي      " أو  " للحذر من كل منهما على السواء ، فليست         

  " . اإلجرام كل منهما يوجب احلذر ممن ارتكبه ، وحترمي طاعته فيه 
 ، وما استظهره الشيخ هو الـذي أراه مناسـباً           ١/١١٤تعليق الشيخ على اإلحكام لآلمدي    : انظر  

  . لظاهر اآلية الكرمية ، واهللا أعلم 
   .١/٢٢٠ ، أصول ابن مفلح١/٣٦٩التمهيد أليب اخلطاب: انظر ) 1(
 ، أراء املعتزلـة     ١/٢٢٠ ، أصول ابن مفلـح     ١/٣٦٩ ، التمهيد أليب اخلطاب    ٣/٢٤٢الواضح: انظر  ) 2(

   .٢٤٩األصولية ص 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٥٨  

ـ              و الوجود لدخل يف ضمنه املشترك احملرم ، ووقع احملذور ؛ ألن املطلوب ه
اجتناب املاهيـة املشتركة ، وإذا حصل فرد منها حصلت يف ضمنه ، وهلذا             
وجب اجتناب اجلميع ، خبالف األمر إذا تعلق باملشترك ، فإنه ال يلزم منه              
فعل اخلصوصيات ؛ ألن املطلوب هو حتصيل املاهية املشتركة ، وإذا حصل            

  .) ١(فرد منها حصلت تلك املاهية يف ضمنه واستغين عن غريه 
  

بأن القدر املشترك بني اخلصال الذي تعلق به        : وأجيب عن هذا الدليل     
النهي مقيد بكونه يف ضمن أي معني من تلك اخلصال ، واملكلف خمير يف              
اخلروج عن عهدة احملرم بترك أي معني من تلك اخلصال ، فليس املطلوب             

يه املاهية  هو اجتناب املاهية املشتركة ، بل املطلوب هو اجتناب أي معني ف           
املشتركة ، فإذا اجتنبه فله فعل أي معني آخر فيه املاهية املشتركة ، فيكون              
اإلتيان بالقدر املشترك يف ضمن واحد منها ال ينايف الكف عنه يف ضـمن              

  .) ٢(آخر 
  

  :الترجيـح 

                                                           
 ،  ٢/١٥٤أصـول اجلـصاص   : دل به القائلون جبواز التخيري بني الواجبات دون احملرمات ، انظر            است) 1(

   .١/٢٧٢ وما بعدها ، البحر احمليط ٢/٧الفروق
   .١/٢٥٠ ، تشنيف املسامع١/٢٣٤حاشية العطار على شرح احمللي جلمع اجلوامع: انظر ) 2(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٥٩  

الذي يترجح يل هو القول األول ، وهو جواز التخيري يف التحـرمي ؛              
 دليل عقلي مينعان من ذلك ، بل مها جييزان          ألنه ليس هناك نقل لغوي وال     

إذا جاءت يف سياق النـهي عـن        " أو  " ذلك ، فاملتقرر عند أهل اللغة أن        
، والعقل ال مينع من ذلـك ،        ) ١(أشياء متعددة تكون للتخيري ال للجـمع       

ال تكلم  : " ال مانع من ورود النهي بقوله        : " - رمحه اهللا    -قال اآلمدي   
 ، وقد حرمت عليك كالم أحدمها ال بعينه ، ولست أحـرم             زيداً أو عمراً  

، فهذا لو ورد كان معقوالً غري ممتنع ،         " عليك اجلميع ، وال واحداً بعينه       
وال شك أنه إذا كان كذلك فليس احملرم جمـموع كالمهما ، وال كـالم              
أحدمها على التعيني ؛ لتصرحيه بنقيضـه ، فلم يبق إال أن يكوم احملــرم              

، فإذا حرم الشارع على املكلف أحد شيئني كان         ) ٢(" ا ال بعينه    أحـدمه
املراد أن ال   يفعلهما معاً ؛ لعلمه أن يف اجتماعهما مفسدة ، وله أن يفعل                 

  .أحـدمها منفرداً ، فيكون خمرياً يف ترك أيهما شاء 
  

  :نوع اخلالف 
اخلالف يف هذه املسألة معنوي ، وقـد نص بعض العلـماء علـى            

ال تكلم زيداً   : " ، ومن مثرة هذا اخلالف أن بكراً لو قال لصاحبه           ) ٣(ك  ذل

                                                           
   .٢٤٩ ص  ، أراء املعتزلة األصولية٣/٢٤٢الواضح : انظر ) 1(
   .١/١١٤اإلحكام لآلمدي) 2(
   .١/٢٧٢ ، البحر احمليط٢/٦١٨اية الوصول: انظر ) 3(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٦٠  

، فإنه إذا كلَّم أحدمها مل يكن خمالفاً على         " أو عمراً ، فإن مل متتثل عاقبتك        
) ١(القول األول ، ويكون خمالفاً على القول الثاين ، ولبكرٍ حينئذ أن يعاقبه              

.  
ـ        دل على مثـل هذا النـهي     ولكن مل يرد يف الشـرع املطهر نص ي

النهي عن أحد شيئني بدون أن يدل الدليل على أن أحدمها منهي            :  أعين   -
 ، وإمنا فرض األصوليون هذه املسألة ختــرجياً         -عنه بشرط وجود اآلخر     

، واليت ورد يف الشرع مـا يـدل         " التخيري بني الواجبات    " على مسـألة   
  .) ٢(عليها 
  

  :سبب اخلـالف 
هل احلكم يتبـع    "ذه املسألة مبين على اخلالف يف مسألة        اخلالف يف ه  

، فاحلكم عند املعتزلة يتبع احلسن والقبح ، فيكون النـهي    " احلسن والقبح   
عندهم عن الشيء بسبب القبح الذي يتصف به ذلك الشيء ، فـال يـرد               
النهي إال عن قبيح ، فإذا ى عن أحدمها ال بعينه ثبت القبح لكل منهما ،                

 ، وأمـا عنـدنا      - ولو ورد ذلك بصيغة التخيري       -كهما مجيعاً   فوجب تر 
فاحلسن والقبح يتبعان احلكم ، فقبح الشيء مستفاد من ي الشارع عنه ،             

                                                           
   .٢/٦١٨ ، اية الوصول٢/٤٣٣البحر احمليط: انظر ) 1(
   .٢٥٠أراء املعتزلة األصولية ص : انظر ) 2(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٦١  

ال من ذات الشيء ، وال من صفات قامت به ، فللشرع أن ينهى عما يشاء        
  .            ) ١(تعييناً وختيرياً 

   

                                                           
   .١/٣٨٨ ، شرح الكوكب املنري١/٢٤٩ ، تشنيف املسامع١٢٢سالسل الذهب ص : انظر ) 1(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٦٢  

  
  : املطلب اخلامس 

  :راهة التخيري يف الك
  

  :سيكون احلديث عن هذا النوع من التخيري يف ثالثة أمور 
  :التمثيل هلذا النوع من التخيري : األمر األول 
ختيري اجلالس بني الظل والشمس إذا كان جالساً بينهما         : املثال األول   

:  
ورد النهي عن اجللوس بني الظل والشمس يف عدة أحاديث عن النيب            

  :ذكر منها ما يلي صلى اهللا عليه وسلم ، ن
ما رواه بريدة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليـه            : احلديث األول   

  .) ١(وسلم ى أن يقعد بني الظل والشمس 
  

ما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه ، عن النيب صلى اهللا            : احلديث الثاين   
يف :  ويف رواية    –إذا كان أحـدكم يف الشـمس      : ( عليه وسـلم قال    

                                                           
   .٩٤سبـق ختـرجيه ص ) 1(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٦٣  

 بعضه يف الشمس وبعـضه يف  ] فصار [  فقلص عنه الظل وصار  -يِء    الفَ
  .) ١() الظل فليقم 

وقد محل العلماء النهي يف هذه األحاديث وما جاء يف معناها علـى              
يكره أن جيلس اإلنسان بعضه يف       : ( - رمحه اهللا    -) ٢(الكراهة ، قال قتادة     

يكره  : " - رمحه اهللا    -، وقيل لإلمام أمحد     ) ٣() الظل وبعضه يف الشمس     
هذا مكروه ، أليس قد نهي عن       : " ، قال   ) اجللوس بني الشمس والظل ؟      

  .) ١(، ونص أيضاً على الكراهة مجع من أهل العلم ) ٤(" ذا 
                                                           

يف اجللـوس بـني     : ، وأبو داود ، كتاب األدب ، باب         ) ٨٩٨٦( ، برقم    ٣/٣٢٨رواه اإلمام أمحد  ) 1(
صحيح سنن  : انظر  . ، واللفظ له ، وصححه األلباين       ) ٤٨١١( ، برقم    ١٣/١١٨الشمس والظل ،    

  ) .٤٠٣٦(أيب داود برقم 
 ، فيـض   ١٣/١١٨عـون املعبود شـرح سنن أيب داود       : نظر  ا. ارتفع  : أي  " فقلص  : " وقوله     

   . ١/٥٤٤القدير
  . وقد وردت آثار عن السلف يف النـهي عن اجلـلوس بني الظل والشمس 

   .٦/١٦٥مصنـف ابن أيب شيبة: انظر 
قتادة بن دعامة قتادة السدوسي البصري ، أبو اخلطاب ، حـافظ العـصر ، قـدوة احملـدثني                   : هو  ) 2(

هـ ، كان من أوعية العلم ، وممن يضرب به املثل يف قوة احلفظ ، وهـو                 ٦٠رين ، ولد سنة     واملفس
حجة باإلمجاع إذا بين السماع ، فإنه مدلس معروف بذلك ، وكان يرى القدر ، ومع هـذا فمـا                    

ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة : " توقف أحد يف صدقه ، وعدالته ، وحفظه ، قال سعيد بن املسيب         
  .هـ ، وله سبع ومخسون سنة ١١٧سنة : هـ بواسط ، وقيل ١١٨ تويف سنة،" 

   .  ٩/٣٢٥ ، البداية والنهاية ١/١٢٢ ، تذكرة احلفاظ ٥/٢٦٩سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف 
  ) .١٩٨٠٠( ، برقم ١١/٢٥اجللوس يف الظل والشمس ،: رواه عبد الرزاق يف مصنفه ، باب ) 3(
   . ٢/٣٦٢ ، والسفاريين يف غذاء األلباب ٣/١٤٤مفلح يف اآلداب الشرعية نقله عنه ابن ) 4(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٦٤  

  
  :ووجه التخيري يف هذا املثال 

  أن الشارع ملا ى عن اجللوس بني الظل والشمس ، فقد ى عن كل  
مضموماً مع اآلخر ، فكان كل واحد منـهما ال          واحد منهما حال كونه     

بعينه مكروهاً يف حق اجلالس بينهما ، مث خيره بينهما ، حبيث خيتار واحداً              
منهما مستقالً عن اآلخر ، وذلك عندما أمره بالتحول إىل واحد منهما غري             
معين ، فيكون قد خيره بني أمرين كان كل واحد منهما ال بعينه مكروهاً              

  . حقه حينما كان جالساً بينهما يف
  

  :العلة يف النهي عن اجللوس بني الظل والشمس 
علل بعض العلماء النـهي عن اجللوس بني الظل والشمس بأنه مضر           
بالبدن ، إذ اإلنسان إذا قعد ذلك املقعد فسد مزاجه الختالف حال البدن             

، ولكن الـنيب    ، وهذا قد يكون صحيحاً يف ذاته        ) ٢(من املؤثرين املتضادين    

                                                           
= 

   .٢/٣٦٢ ، غذاء األلباب ٣/١٤٤اآلداب الشرعية : انظر . كابن مفلح ، والسفاريين ) 1(
   .٥٤٥ -١/٥٤٤فيض القدير: انظر ) 2(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٦٥  

جمــلس  : ( صلى اهللا عليه وسلم ذكر العلة لذلك نصاً ، حيـث قـال              
  . ) ٢(، واألوىل أن يعلل ابتداًء مبا علل به الشارع ) ١() الشيطان 

  

                                                           
ى اهللا عليه وسلم ، عن رجل من أصحاب رسول اهللا صل  ) ١٥٤٢١( ، برقم    ٥/٢٥٦رواه اإلمام أمحد    ) 1(

، وقـال   " رواه أمحد ، ورجاله رجال الصحيح غري كثري بن أيب كثري ، وهو ثقة               : " ، قال اهليثمي    
   .٢/٣٦٢ ، غذاء األلباب ٨/٦٣جممع الزوائد : انظر " . إسناده جيد : " السفاريين 

   .٤٣٩فقه اإلسالمي ص  ، التشبه املنهي عنه يف ال١٣/١١٨عون املعبود شرح سنن أيب داود : انظر ) 2(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٦٦  

  :ختيري اآلكل بني مترتني إذا قرن بينهما : املثال الثاين 
 ،  ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم النهي عن القران بني التمـرتني            

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : " فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال        
  . ) ١(" أن يقرن الرجل بني التمرتني ، حىت يستأذن أصحابه 

وقد اتفق العلماء على هذا النهي ، حىت يستأذن القارن أصحابه ، فإن             
  .) ٢(أذنوا فال بأس ؛ ألنه حقهم فلهم أن يسقطوه 

  .) ٣(العلم هذا النهي على الكراهة وقد محل مجهور أهل 
  

  :ووجه التخيري يف هذا املثال 
أن الشارع ملا ى عن القران بني التمرتني فقد ى عن كل واحـدة              
منهما حال كوا مقرونة مع األخرى ، فكانت كل واحدة منهما ال بعينها             
مكروهة يف حق القارن ، وقد فُهم من النهي عن القران األمر بأكل كـل               

                                                           
، ومـسلم ،    ) ٥١٣١( ، برقم    ٥/٢٠٧٥القران يف التمر ،     : رواه البخاري ، كتاب األطعمة ، باب        ) 1(

ي اآلكل مع مجاعة عن قران مترتني وحنومها يف لقمة إال بإذن أصـحابه ،               : كتاب األشربة ، باب     
  ) . ٢٠٤٥( ، برقم ١٣/٣٢٧
  . يف األكل يف لقمة واحدة هو أن جيمع بني التمرتني: والقران 

   .  ٧٤٨النهاية يف غريب احلديث واألثر ص : انظر
   .٥/١٢٧ ، فتح الباري البن حجر١٣/٣٢٨شرح النووي لصحيح مسلم : انظر ) 2(
 ، شـرح النـووي لـصحيح        ٢/٩٩ ، غذاء األلباب   ٧/٩شرح ابن بطال لصحيح البخاري      : انظر  ) 3(

   .١٣/٣٢٨مسلم



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٦٧  

ـَّر بني               مترة لوحـدها ، وملا مل يعيـن أيتهما يأكل دل على أن القارن خمي
التمرتني ، فيكون قد خريه بني مترتني كانت كل واحدة منهما ال بعينـها              

  .مكروهة يف حقه حينما كان قارناً بينهما 
  

  :العلة من النهي عن القران بني التمرتني 
  :ذكر العلماء هلذا النهي علتني 

أن ذلك يدل على كثرة الشره والـنهم ، ومهـا مـن             : األوىل  العلة  
، وهلذا ملا سئلت عنه عائشة رضي اهللا        ) ١(الصفات املذمومة عنـد العرب     

   .)٢() لو كان حالالً كان دناءة : ( عنها ، قالت 
  

إيثـار اإلنسان نفسه بأكثر من حقه على مـشاركه ،          : العلة الثانية   
وي ؛ ولذلك قال الرسـول صـلى اهللا عليـه          وحكمهم يف ذلك التـسا   

  .) ٣() حىت يستأذن أصحابه : ( وسلم 
  

                                                           
   :- مادحاً نفسه -رى لذلك قال الشنف) 1(

ـُدت األيدي إىل الزاد مل أكن         بأعجلهم إذ أجشـع الـقـوم أعـجلُ*      وإن م
 .٧٨المية العرب ص : انظر

  ) .٤( ، برقم ٥/٥٦٢يف اإلقران بني التمرتني ، : رواه ابن أيب شيبة ، كتاب األطعمة ، باب ) ٢(
   .٥/٣١٨، املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  ٦/٥٢٨إكمال املعلم بفوائد مسلم : انظر ) 3(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ١٦٨  

  :حكم هذا النوع من التخيري: األمر الثاين
إذا ى الشارع عن فـعل أمرين جمـتمعني ي كراهة ، فإنه يكـره             
للمكلف فعلهما على ذلك الوجه ، ويكون كل واحد منـهما ال بعينـه              

س بفعل أحدمها منفرداً عن اآلخر ؛ ألنه إمنا نهي          مكروهاً يف حقه ، وال بأ     
عن كل واحد منهما حال اجتماعه مع اآلخر ، وإذا أراد فعل أحدمها فله              

  .  أن خيتار منهما أيهما شاء 
  

  :جواز هذا النوع من التخيري : األمر الثالث 
ذكر بعض األصوليني أن اخلالف يف جواز التخيري يف التحرمي جيـري            

 بعـد أن    -، قال زكريا األنصاري     ) ١(واز التخيري يف الكراهة     كذلك يف ج  
واملكروه كاحلــرام    : " -ذكر اخلـالف يف جـواز التخيري يف التحرمي        

، وقد سبق خـالف األصوليني يف جــواز التخـيري يف           ) ٢(" فيما ذُكر   
  .) ٣(التحرمي 
  

                                                           
 ، نثـر    ١/٢٢٧ ، حاشية العطار على شرح احمللـي جلمـع اجلوامـع           ١/٣١٥اآليات البينات : انظر  ) 1(

   .١/٢٢٥الورود
   .٢٦غاية الوصول ص ) 2(
  .١٥٠ص : انظر ) 3(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

١٦٦  

  
  
  

  املبحث الثاين 
  التخيري يف زمن الفعل املأمور به 

  
  :ويشمل متهيداً ومطلبني 

  .يف تقسيم املأمور به باعتبار الزمن : متهيد 
  .التخيري يف إيقاع الواجب بني أزمنة متعددة : املطلب األول 
  .التخيري يف إيقاع املندوب بني أزمنة متعددة : املطلب الثاين 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

١٦٧  

  
  : متهيــد 

  :سيم املأمور به باعتبار الزمن يف تق
  

ينقسم املأمور به باعتبار الزمن إىل مطلق ومؤقت ، وذلك إما أن ال 
يكون له وقت مقدر شرعاً فيسمى مطلقاً ، وإما أن يكون له ذلك فيسمى 

  .مؤقتاً 
ما طلب الشارع فعله من املكلف ومل حيدد        : فاملأمـور به املطلق هو     

  .له وقتاً معيناً 
 كان طلب الشارع له طلباً جازماً فهو واجب مطلق ، مثل كفارة             فإن

اليمني ، فالشارع أمر ا ومل حيدد وقتاً معيناً يؤديها فيه املكلف ، بـدليل               
فكفارته إطـعام عشرة مساكني من أوسـط ما تطعمون        { : قوله تعاىل   

  .، ومل حيدد هلا وقتاً ) ١(} أهليكم أو كسوم أو حترير رقبة 
كان طلب الشارع له طلباً غري جازم فهو منـدوب مطلق ، مثل            وإن  

صدقة التطـوع ، فالشارع حث عليها ، ومل حيدد وقتاً معيناً يؤديها فيـه              
املكلف ، بدليل عموم األدلة الدالة على استحبابـها ، ومنها قوله صلى اهللا        

                                                           
  . ، من سورة املائدة ٨٩من اآلية رقم ) 1(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

١٦٨  

 من تصدق بعدل مترة من كسب طيب ، وال يقبـل اهللا إال            : ( عليه وسلم   
  . ، ومل حيدد هلا وقتاً ) ١(احلديث ... ) الطـيب ، فإن اهللا يقبلها بيمينه 

  
 واملأمور به يف هذا القسم هل يفعله املكلف يف أول وقت اإلمكان أو             

  له أن يؤخره إىل أي وقت شاء ؟ 
هل األمر املطلق  يقتـضي فعـل        : هذا مبين على اخلالف يف مسألة       

فعلى القول بأنه على الفور يكون علـى  . تراخي املأمور به على الفور أو ال    
املكلف أن يوقعه يف أول وقت اإلمكان ، وعلى القول بأنه على التراخـي              

  .) ٢(يكون له أن يوقعه مىت شاء 
  

ما طلب الشارع فعله من املكلف وحدد لـه         : واملأمور به املؤقت هو     
  .وقتاً معيناً 

                                                           
، ) ١٣٤( ، برقم    ٢/٥١١،  ... ال يقبل اهللا صدقة من غلول       : رواه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب        ) 1(

 ، برقــم  ٧/١٣٧قبول الصـدقة من الكسب الطيب وتربيتها ،  : اب  ومسلم ، كتاب الزكاة ، ب     
  .  ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ) ١٠١٤(

" : هل األمر املطلق يقتضي فعل املأمور به على الفور أو على التراخـي              : "انظر التفصيل يف مسألة     ) 2(
، شـرح تنقـيح      ٢/٢٠٨ ، التقريب واإلرشاد   ١/٤٤ ، أصول السرخسي   ٢/١٠٣أصول اجلصاص   

 ، قواطـع    ٢/٣٩٦ ، البحر احملـيط    ٢/١٦٥ ، اإلحكام لإلمدي   ١/٦٨ ، الربهان  ١٢٨الفصول ص   
، ١٧/١١ ، املغين للقاضي عبد اجلبار     ١/٢١٥ ، التمهيد أليب اخلطاب    ١/٢٨٣ ، العدة    ١/١٢٩األدلة
  .١/١١١املعتمد



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

١٦٩  

  :قسمني والوقت الذي حدده الشارع لفعله ينقسم إىل 
أن يكون وقت الفعل مساوياً له ، حبيث ال يزيد عـن            : القسم األول   

الفعل وال ينقص عنه ، فيكون الوقت يسع الفعل وال يسع غريه من جنسه              
  ) .املضيق ( ، وهو املسمى بـ 

وهذا إن كان طلب الشارع له طلباً جازماً فهو واجب مضيق ، مثــل              
له غري جازم فهو مندوب مضيق ،       صوم يوم من رمضان ، وإن كان طلبه         

الثالث عشر ، والرابع عشر ، واخلـامس        : مثل صوم األيام البيض ، وهي       
  .) ١(عشر 

            
أن يكون وقت الفعل زائداً عليه ، فيكون الوقت يسع          : القسم الثاين   

  ) .املوسع ( الفعل وغريه من جنسه ، وهو ما يسمى بـ 
طلباً جازماً فهو واجب موسع ، مثل       وهذا إن كان طلب الشارع له       

صالة الظهر ؛ ألن وقتها من زوال الشمس إىل أن يكـون ظـل الـشيء                

                                                           
يا أبا ذر إذا صمت مـن       : ( وسلم   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه     : ملا رواه أبو ذر رضي اهللا عنه قال         ) 1(

رواه الترمذي ، أبواب الصوم ،      ) . الشهر ثالثة أيام فصم ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة           
، والنسائي ، كتاب الصيام ،      ) ٧٥٨( ، برقم    ٣/٤٦٩ما جاء يف صوم ثالثة من كل شهر ،          : باب  
، وحسنه الترمـذي    ) ٢٤٢١( ، برقم    ٤/٥٤٠،  ... ذكر االختالف على موسى بن طلحة       : باب  

   .٤/١٠١ ، إرواء الغليل ٣/٤٧٠جامع الترمذي : انظر . واأللباين 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

١٧٠  

، وهـو وقت يسعها ويسـع غريها من جنسها ، وإن كان           ) ١(كطـوله  
؛ ) ٢(طلبه له غري جازم فهو مندوب موسع ، مثل صيام ستة أيام من شوال               

ـام هذه الستـة وغريها  يسع صي- وهو شـهر شـوال    -ألن الوقـت   
  .) ٣(من جنسها 

وأما كون وقت الفعل ناقصاً عنه فهذا ال جيوز التكليف به ؛ ألنه من              
التكليف مبا ال يطاق ، وملا مل يرد هذا القـسم يف الـشرع مل أُدخلـه يف                  

    .   التقسيم السابق 
  

  

  
                                                           

وقت الظهر  : ( ملا رواه عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                   ) 1(
 ومواضع احلديث ، رواه مسلم ، كتاب املساجد... ) إذا زالت الشمس ، وكان ظل الرجل كطوله   

 رمحـه   -، قال الصـنعاين    ) ٦١٢( ، برقـم    ٥/١٥٧أوقات الصلوات اخلمس ،     : الصالة ، باب    
" . ويستمر وقتها حىت يصري ظل كل شـيء مثلـه          : أي  ) وكان ظل الرجل كطوله      : " ( -اهللا  

   .١/٢٤٤سبل السالم : انظر 
مـن صـام    : (  اهللا عليه وسلم قال      ملا رواه أبو أيوب األنصاري رضي اهللا عنه ، أن الرسول صلى           ) 2(

: رواه مسلم ، كتـاب الـصيام ، بـاب           ) رمضان ، مث اتبعه ستاً من شوال ، كان كصيام الدهر            
  ) .١١٦٤( ، برقم ٨/٨٠استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان ، 

 ، بيان   ٢١٤ ، ميزان األصول ص      ٢/١٧٣ ، احملصول  ١/١٢٤املعتمد: انظر هذه التقسيمات للوقت     ) 3(
طه العلواين على   /  ، تعليق د     ١/٣١٢ ، شرح خمتصر الروضة    ١/٢٠٨ ، البحر احمليط   ١/٣٥٧املختصر
  .١/١١٨احملصول
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  : املطلب األول 
  :التخيري يف إيقاع الواجب بني أزمنة متعددة 

  
  :سيكون احلديث عن هذا النوع من التخيري يف أمرين 

  :التمثيل هلذا النوع من التخيري : األمر األول 
ختيري املكلف يف أداء صالة الفريضة بني األوقات الواقعة         : املثال األول   

  :بني دخول الوقت وخروجه 
 إذا أراد املكلف أداء صـالة الفريضة فإنه خيير يف أدائها بني األوقات           
الواقعة بني دخـول وقتها وخروجه ، فإن شاء أداها يف أول الوقت ، وإن              

  .شاء يف وسطه ، وإن شاء يف آخره 
ما رواه بريدة رضي اهللا عنه ، عن النيب صلى اهللا           : والدليل على ذلك    

صلِّ معنا هذين   : ( عليه وسلم أن رجالً سأله عن وقت الصالة ؟ فقال له            
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 فأذن ، مث أمره فأقام      )١( زالت الشمس أمر بالالً       ، فلما  - يعين اليومني    -) 
الظـهر ، مث أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ، مث أمره فأقام              
املغرب حني غابت الشمس ، مث أمره فأقام العشاء حني غاب الـشفق ، مث               
أمره فأقام الفجر حني طلع الفجر ، فلما أن كان اليوم الثاين ، أمره فـأبرد                

ظهر ، فأنعم أن يربد ا ، وصلى العصر والشمس مرتفعة ، أخرها فوق              بال
الذي كان ، وصلى املغرب قبل أن يغيب الشفق ، وصلى العشاء بعـدما              

أين السائل عـن    : ( ذهب ثلث الليل ، وصلى الفجر فأسفر ا ، مث قال            
وقت : ( ، قال   " أنا يا رسـول اهللا     : " فقال الرجـل   ) وقت الصالة ؟    

  .) ٢ ()تكم ما بني ما رأيتم صال

                                                           
بالل بن رباح احلبشي ، موىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ، مؤذن الرسول صلى اهللا عليـه                   : هو  ) ١(

 فصرب ، وهو أول من أذن يف اإلسالم ،          وسلم سفراً وحضراً ، أسلم يف أول الدعوة ، وأوذي يف اهللا           
هاجر إىل املدينة ، وشهد بدراً واملشاهد كلها ، شهد له النيب صلى اهللا عليه وسلم على التعيني باجلنة       
، ذهب إىل الشام للجهاد بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وبقي هناك إىل أن تويف ـا سـنة                      

  .   هـ ٢٠
   . ٧/١٠٤ ، البداية والنهاية ١/٣٤٧الم النبالءسري أع: انظر ترمجته يف 

 ، برقـم   ٥/١٥٩أوقات الصلوات اخلمس ،     : رواه مسلم ، كتاب املساجد ومواضع الصالة ، باب          ) 2(
)٦١٣ . (  
أخر صالة الظهر حىت برد النهار      : من اإلبراد ، وهو الدخول يف الربد ، أي          " : أبرد بالظـهر   : " وقوله  

  . أطال اإلبراد : أي " فأنعم أن يربد ا : "  وقوله .وانكسرت شدة احلر 
   . ٥/١٦٥ ، شرح النووي لصحيح مسلم٩٢٧ ، ٧١النهاية يف غريب احلديث واألثر ص : انظر
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وقت صـالتكم   : (  يف معىن قوله صلى اهللا عليه وسلم         -قال النووي   
وقت صالتكم يف الطرفني اللذين صليت      : تقديره   : " -) ما بني ما رأيتم     

، ومعلوم أن هذا الوقت يسع فعل الصالة وفعـل          ) ١(" فيهما وفيما بينهما    
      راً يف فعلـها بـني أول الوقـت ،          غريها من جنسها ، فيكون املكلف خمي

  . ووسـطه ، وآخره 
 يف صيام الثالثة    - إذا عدم اهلدي     -ختيري املتمتع يف احلج     : املثال الثاين   

  .أيام بني األيام الواقعة بني اإلحرام بالعمرة وآخر أيام التشريق 
املتمتع يف احلج جيب عليه اهلدي ، فإذا مل جيد وجب عليه أن يـصوم               

: ، لقـوله تعاىل    ) ٢( ، ثالثة منها يف احلج ، وسبعة إذا رجـع           عشرة أيام 
فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي فمن مل جيـد فـصيام               { 

، وهـو   ) ٣(} ثالثة أيام يف احلـج وسبعة إذا رجـعتم تلك عشرة كاملة           
لعمرة وآخر  خمير يف صيام هذه األيام الثالثة بني األيام الواقعة بني اإلحرام با           

  .أيام التشريق 
والدليـل على أن وقتها يبدأ من حني اإلحرام بالعمرة هو قوله تعاىل            

، فتبدأ من أول أيام احلج ، وملا كانت العمـرة           } ثالثة أيام يف احلج     { : 

                                                           
 ، شــرح خمتـصر      ٣/١٦٩الـشـرح الكـبري   : وانظر   . ٥/١٥٨شرح النووي لصحيح مسلم     ) 1(

   .١/٣١٥الروضـة
   .٨/١٨٠ ، الشرح الكبري٢/٣٣٨ايف البن قدامة ، الك١١/٢١٤االستذكار : انظر ) 2(
  . ، من سورة البقرة ١٩٦من اآلية رقم ) 3(
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) دخلت العمرة يف احلـج      : ( داخلة يف احلج ، لقوله صلى اهللا عليه وسلم          
وقت احلج ، لذلك جوزوا صيام هـذه         جعل العلماء وقت العمرة من       )١(

  .) ٢ (األيام الثالثة من حني اإلحرام بالعمرة
والدليل على أن وقتها ينتهي بآخر أيام التشريق هو قول ابـن عمـر              

مل يرخص يف أيام التشريق أن يصمن إال ملن         : ( وعائشـة رضي اهللا عنهم     
الذي عدم اهلـدي  ، فلما جعل الشارع صومها للمتمتع ) ٣() مل جيد اهلدي   

رخصة دل على أن األصل عدم جواز صومها ، ودل على هذا األصل قوله              
، فلما رخص   ) ٤() أيام التشريق أيام أكل وشرب      : ( صلى اهللا عليه وسلم     

له بصيامها دل على أنه ال جيوز له أن يؤخر صوم هذه األيام الثالثة عنها ؛                
مره بصيام هذه األيام الثالثـة  ألنه لو جاز ذلك ملا رخص له بصيامها ، وأل      

  .) ٥ (بعدها
ومعلوم أن الوقت املمتد من حني اإلحرام بـالعمرة إىل آخـر أيـام              
التشريق يسع صوم ثالثة أيام ويسع غريها من جنسها ، فيكون املكلـف             

                                                           
، ) ١٢١٨( ، بـرقم     ٨/٢٣٦حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم ،        : رواه مسلم ، كتاب احلج ، باب        ) 1(

  .عن جابر رضي اهللا عنه 
   .٧/٢٠٦ ، الشرح املمتع ٨/٣٩١الشرح الكبري : انظر ) 2(
  ) .١٨٩٥ -١٨٩٤( ، برقم ٢/٧٠٣صيام أيام التشريق ، : ه البخاري ، كتاب الصوم ، باب روا) 3(
، عن نبيشة   ) ١١٤١( ، برقم    ٨/٢٤حترمي صوم أيام التشريق ،      : رواه مسلم ، كتاب الصيام ، باب        ) 4(

  .اهلذيل رضي اهللا عنه 
   .٧/٢٠٦تع  ، الشرح املم٢/٣٤٦ ، سبل السالم ٨/٣٩٤الشرح الكبري : انظر ) 5(
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خميراً يف صوم أي ثالثة أيام منها ، باستثناء يوم النحر ؛ ألنه قد ى الرسول      
  .    ) ١ (لم عن صومهصلى اهللا عليه وس

  

                                                           
، ومـسلم ،    ) ١٨٩١( ، برقم    ٢/٧٠٢الصوم يوم النحر ،     : رواه البخاري ، كتاب الصوم ، باب        ) 1(

، عن أيب   ) ٨٢٧( ، برقم    ٨/٢٢النهي عن صوم يوم الفطر ويوم األضحى ،         : كتاب الصيام ، باب     
  .سعيد اخلدري رضي اهللا عنه 
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ثبوت هذا النـوع من التخيري ، واملسائـل املتفرعة عن         : األمر الثاين   
  :القول بثبوته 

  : سيكون احلديث عن هذا األمر يف فرعني 
  :ثبوت هذا النوع من التخيري : الفرع األول 

 يف ثبوت هذا النوع من التخـيري        - رمحهم اهللا    -اختلف األصوليون   
  .القول بعدم ثبوته : القول بثبوته ، والثاين : األول : على قولني 

  
  .ثبوت هذا النوع من التخيري : القول األول 

  .) ١(وبه قال مجهور الفقهاء واملتكلمني 
  
  

                                                           
 ، تـشنيف    ١/٣٣٢شــرح خمتـصر الروضـة      ،   ١/٩٥ ، اإلاج  ٥٤٦/ ٢اية الوصول : انظر  ) 1(

  .مع حاشية العطار ١/٢٤٢ ، شرح احمللي على مجع اجلوامع١/٢٥٨املسـامع
أن املؤدى فرض على أن يكون الوجوب متعلقاً بوقـت إيقـاع            : وروي عن أيب احلسن الكرخي وغريه        

 مبعىن قول اجلمهور    وهذا يف احلقيقة هو   . الفعل ، وإال فآخر الوقت الذي يسع الفعل وال يفضل عنه            
من حيث كون املكلف خميراً يف إيقاع الفعل يف أي جزء شاء من الوقت ، إال إنه جعل الوجـوب                    

  .يثبت مع الفعل ، وهذا غري معهود يف الشريعة ؛ ألن الوجـوب ال بد أن يتقدم الفعل 
ـ ،   ٢/١٢٣ أصـول اجلـصاص     ، ٢١٧ األصول ص   ميزان :انظر   ،  ١/٥٠ السرخـسي  ولـأص
رح خمتصر  ـ ش  ، ٢١٦-١/٢١٥ البحر احمليط  ، ١٥١ شرح تنقيح الفصول ص    ،   ١/١٢٥مدـتاملع

 . ١/٣٣١ةـالروض
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  :واستدلوا مبا يلي 
أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق      { : قوله تعاىل   : الدليـل األول   

ن األمر عام يتناول مجيـع أجـزاء        أ: ، ووجه الداللة من اآلية      ) ١(} الليل
الوقت املذكور من غري إشعار بالتخصيص ببعض أجزائه ، وليس املراد من            
األمر أن يستغرق فعل الصالة كل الوقت ، وال أن يكرر فعل الـصالة يف               
كل جزء من أجزاء الوقت ؛ ألن هذا خالف اإلمجاع ، وليس املراد مـن               

صاصه بوقوع الواجب ؛ ألن لفـظ       األمر أيضاً تعيني جزء من الوقت الخت      
األمر ال داللة فيه على التخصيص ، فيكون القـول بالتخصيص حتكّماً ،            
فلم يبق إال أن يكون املراد من األمر هو أن كل جزء من الوقـت صـاحل                 

  .) ٢ (لوقوع الواجب فيه باختيار املكلف
  

بأنه جيوز استواء أول الوقت وآخـره يف تنـاول          : اعترض على ذلك    
مر هلما مع اختالفهما يف الوجوب ، فيكون أحدمها خمتصاً به دون غريه             األ

، كما أما يستويان يف الوجوب وخيتلفان يف جواز التأخري وتعلّق املأمث به             

                                                           
  . ، من سورة اإلسراء ٧٨من اآلية رقم ) 1(
 ، شرح خمتـصر     ١/٢٤٦ ، شرح اللمع   ٢١٩ ، ميزان األصول ص      ١/١٠٥اإلحكام لآلمدي : انظر  ) 2(

   .٢/٥٤٩ ، اية الوصول١/٣١٤الروضة



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

١٧٨  

، فأول الوقت جيوز تأخري الفعل عنه وال يأمث املكلف بذلك ، خبالف آخر              
  .الوقت 
  

قتضي التـساوي يف    بأن تساويهما يف تناول األمر ي     : أجيب عن ذلك    
الوجوب ؛ ألن املقتضي للوجوب هو األمر ، فإذا تناوهلما لزم من ذلك أن              
يتساويا يف الوجوب ، وأما جواز التأخري فهو صفة للوجـوب ، وجيوز أن             
يستويا يف الوجوب وخيتلفا يف صفته لدليل دل عليه من جهة الشرع ، كما              

ا استويا يف تناول األمر     أن صوم رمضان مع قضائه يستويان يف الوجوب مل        
  .) ١ (هلما ، وخيتلفان يف تعلّق املأمث وجواز التأخري لدليل شرعي

  
ما رواه بريدة رضي اهللا عنه ،أن رجالً سأل النيب صلى           : الدليل الثاين   

 يعـين   -) صلِّ معنا هذين    : ( اهللا عليه وسلم عن وقت الصالة ، فقال له          
يه وسلم الصلوات اخلمس يف اليـوم        ، فصلى النيب صلى اهللا عل      -اليومني  

: ( األول يف أول وقتها ، وصالها يف اليوم الثاين يف آخر وقتها ، مث قـال                 
. أنا يا رســول اهللا      : ، فقال الرجـل    ) أين السائل عن وقت الصالة ؟       

  .) ٢ ()وقت صالتكم بني ما رأيتم : ( قال 

                                                           
  .١/٢٤٧شرح اللمع : عتراض وجوابه انظر اال) 1(
   .١٧١ص : تقدم احلديث بطوله مع خترجيه ، انظر ) 2(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

١٧٩  

الـصالة  أن الشارع قد حدد أول وقت       : وجه الداللـة من احلديث     
وآخره ، وفعلها ال يستغرق كل ذلك الوقت ، بل ميكـن أن نـصليها يف                
وقتها أكثر من مرة ، بدليل أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم صلى مـرة يف                

، ) صالتكم بني ما رأيتم     : ( أول الوقت ، ومرة أخرى يف آخره ، وقال          
طـرفني  وقت صالتكم يف ال    : " - رمحه اهللا    -ومعناه كما قـال النووي     

، وهذا يدل على ختيري املكلـف يف        ) ١(" اللذين صليت فيهما وفيما بينهما      
  .) ٢ (أداء الصالة يف أي جزء من أجزاء الوقت احملدد هلا

  
  :القياس على التخيري بني الواجبات : الدليل الثالث 

جيوز التخيري يف إيقاع الواجب بني أجزاء وقته املـشروع          : بيان ذلك   
ز التخيري بني الواجبات ؛ ألن حقيقة التخيريين واحـدة ،           قياساً على جوا  

حيث إنه ال جيـوز اإلخالل جبميع الواجبات املخير بينها ، وال جيب فعل             
ال جيوز اإلخالل جبميع األوقات املخير بينها       : مجيعها ، وكذلك يقال هنا      

حبيث يؤخر الواجب عنها ، وال جيب فعل الواجب يف مجيعهـا ، لـذلك               
فنا األمور املخير بينها يف كال التخيريين بالوجوب مع التخري ، قـال             وص

                                                           
   .٥/١٥٨شرح النووي لصحيح مسلم ) 1(
   .١/١٠٦ ، اإلحكام لآلمدي١/٢٣٥ ، املستصفى١/٢٠٩البحر احمليط: انظر ) 2(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

١٨٠  

الواجب املوسع يف التحقيـق يرجـع إىل         : " - رمحه اهللا    -) ١(اإلسنوي  
الواجب املخير ؛ ألن الفعل واجب األداء يف وقت ما ، إما أوله أو وسطه               

 إما هـذا أو     إن الواجب : أو آخره ، فجرى جمرى قولنا يف الواجب املخير          
ذاك ، فكما أنا نصفها بالوجـوب على معىن أنه ال جيوز اإلخالل جبميعها             
وال جيب اإلتيان به فكذلك هذا ، فتلخص أن املكلف خمير بني أفراد الفعل              

     .) ٢ ("يف املخير وبني أجزاء الوقت يف املوسع 
  
  

  .عدم ثبوت هذا النوع من التخيري : القول الثاين 
 هلذا النوع من التخيري بعد أن اتفقوا على أن اإلجياب يتعلـق             املنكرون

 - على اختالف بينهم يف حتديد ذلك اجلزء املعني          -جبزء معني من الوقت     
أن ختيري املكلف يف إيقاع     : استدلوا بشبهة عـامة على إنكارهم له ، وهي         

  .الواجب بني أوقات متعددة ينايف الوجوب 
                                                           

د ، كان فقيهاً ، أصولياً ،       عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي املصري الشافعي ، أبو حمم           : هو  ) 1(
اية السول شرح منهاج الوصول ،      : مفسراً ، حنوياً ، صاحب تصانيف مفيدة ، من أهم مصنفاته            

  والتمهيد يف ختريج الفروع على األصول ، و
  .هـ ٧٧٢طبقات الشافعية ، وغريها ، تويف سنة 

   .  ٦/٢٢٣ت الذهب ، شذرا٢/٩٢ ، بغية الوعاة٢/٤٦٣الدرر الكامنة: انظر ترمجته يف 
 ، ايـة    ١/١١٦ ، مناهج العقـول    ٢/١٧٨احملصول: وانظر  . عامل الكتب   : ط  ١/١٧٨اية السول ) 2(

   .١/٢٤٢ ، حاشية العطار على شرح احمللي جلمع اجلوامع٢/٥٦١الوصول



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

١٨١  

 تركه ، وإذا تركه املكلف كان مستحقاً        الواجب ال جيوز  : بيان ذلك   
للعقاب عليه ، والقول ذا النـوع من التخيري يلزم منه أن املكلف لـه أن         
يؤخر الواجب عن الوقت األول بدون أن يعاقب على ذلك ، فيلزم مـن              
القول ذا النوع من التخيري اجلمع بني املتنافيني ، ومها الوجوب وجـواز             

  .) ١ (ي يلزم منه ذلك باطل ال حقيقة لهالتأخري ، والقول الذ
  

وقد أجاب جهور األصـوليني املثبتون هلذا النوع من التخيري عن هذه           
  :الشبهة من ثالثة أوجه 

  .أن هذا باطل شرعاً وعقالً : الوجه األول 
أما شرعاً فألن اإلمجاع منعقد على وجوب صالة الظهر عند الزوال ،            

ان مؤدياً للفرض ، وممتثالً لألمـر ، وأمـا   وأنه مىت صلى يف بقية الوقت ك  
قد أوجبت عليك بناء هذا اجلـدار يف        : " عقالً فألن السيد لو قال لعبده       

هذا اليوم ، يف أي جزء منه ، إن شئت يف أوله ، وإن شئت يف وسـطه ،                   
وإن شئت يف آخره ، ففي أي وقت من هذا اليوم فعلت تكون ممتثالً لألمر               

إن مل تفعل تكون خمالفاً لألمر ، ومستحقاً للتوبيخ         ، ومستحقاً للمدح ، و    
  .لكان هذا الكالم معقوالً " والعقاب 

إن : أنـه ال يقـال      : ووجه داللته على أن الوجوب ال ينايف التخيري         
السيد مل يوجب على العبد شيئاً ؛ ألنه صرح بأنه أوجـب عليـه بنـاء                

                                                           
   .١/٢١٩ ، كشف األسرار١٥٠شرح تنقيح الفصول ص : انظر ) 1(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

١٨٢  

دار يف وقت ال يـسع      إن السيد أوجب عليه بناء اجل     : اجلـدار ، وال يقال     
إال البناء فقط ، فيكون واجباً مضيقاً ؛ ألن السيد خيره بني أوقات متعددة              

إن السيـد قد أوجب على العبد بناء اجلـدار ،          : ، فلم يبق إال أن يقال       
  . وخيره بني أوقات متعددة ، له أن يفعله يف أي وقت شاء منها 

  
ري الفعل عن أول الوقت تأخرياً مطلقـاً        أننا مل جنوز تأخ   : الوجه الثاين   

إنه خـرج عن كونه واجباً ، بل جوزنا ذلك بشرط فعله يف            : حىت يقال   
  .وسط الوقت ، أو آخره 

أن جمرد التأخري ينايف الواجب املضيق ال الواجـب         : الوجه الثـالث   
 املوسع ، وهو املراد به هنا ، فنحن مل نوجب الفعل يف لوقت األول حـىت               

إن تأخريه عن أول الوقت خيرجه عن كونه واجباً ، بـل خيرنـا              : يقال  
  .) ١ (املكلف يف إيقاعه بني الوقت األول ، واألوسط ، واألخري

  
وقد اختلف املنكرون هلذا النوع من التخيري يف جزء الوقـت الـذي             

أنه يتعلـق بـاجلزء األول مـن        : األول  : يتعلق به الوجوب على مذهبني      
  . أنه يتعلق باجلزء األخري من أجزائه : وقت ، والثاين أجـزاء ال

  
                                                           

، ١/١٢٣، ايـة الـسول    ١/١٠٦ ، اإلحكام لآلمدي   ١٢١ص  ، املنخول   ١/١٣٤املستصفى: انظر) 1(
  .٢٢٥املعارف ، الواجب املوسع ص: ط ١/١٠٠روضة الناظر



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

١٨٣  

أن الوجوب يتعلق باجلزء األول من أجزاء الوقـت ،          : املذهب األول   
  .فإن وقع الفعل فيه فهو أداء ، وإن وقع بعده فهو قضاء 

  .) ١ (، وبعض املتكلمني وبه قال بعض الشافعية 
  : وقد استدلوا مبا يلي 

قال رسول اهللا   : بن عمر رضي اهللا عنهما قال       عن ا : الدليـل األول   
الوقت األول من الصالة رضوان اهللا ، والوقـت         : ( صلى اهللا عليه وسلم     

  .) ٢ ()اآلخر عفو اهللا 
  

دل ) الوقت اآلخر عفـو اهللا      : ( أن قوله   : وجه الداللة من احلديث     
على أن فعل الصالة يف آخر الوقت معصية تتطلب العفو ، فيجـب علـى           

                                                           
 ، فواتح   ١/٢١٩مع اية السول ، كشف األسرار     ١/١٦٣ ، منهاج األصول   ٢/١٧٤احملصول: انظر  ) 1(

  . ١١٥ ، احلكم التكليفي للبيانوين ص ١/٧٤الرمحوت
 هذا القول يف مذهبهم ، وال يسلَّم هلم هذا اإلنكار ؛ ألنه نقله أئمة منـهم  وقد أنكر بعض الشافعية وجود    

كالفخر الرازي ، والبيضاوي ، والحتمال أنه قال به بعض الشافعية الذين مل يعلمهم هؤالء املنكرون       
 .  

 ، شرح خمتصر    ١/٢٦٠ ، تشنيف املسـامع   ١/٢١٣ ، البـحر احمليط   ٩٦ -١/٩٥اإلبـهاج: انظر  
  .   وما بعدها ٢٣١ ، الواجب املوسع ص ١/٣٣٠الروضة

 ، برقـم   ١/٥١٦ما جـاء يف الوقت األول من الفضل ،       : رواه الترمذي ، أبواب الصـالة ، باب        ) 2(
النهي عن الصالة بعد صالة الفجر وبعـد صـالة          : ، والدار قطين ، كتاب الصالة ، باب         ) ١٧١(

الترغيب يف  : الكربى ، كتاب الصالة ، باب       ، والبيهقي يف السنن     ) ٢٠( ، برقم    ١/٢٤٩العصر ،   
 ) .٢٠٤٨( ، برقم ١/٦٣٩التعجيل بالصلوات يف أوائل األوقات ، 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

١٨٤  

كلف أن يفعل الواجب يف اجلزء األول من الوقت ؛ ألنه إذا أخره وقـع               امل
  .) ١ (يف املعصية ، فال يكون خميراً يف إيقاع الواجب بني أجزاء الوقت

  :أجيب عن ذلك من وجهني 
أن هذا احلديث غري ثابت ، فمن أهل العلم من حكم           : الوجه األول   

فهو على كـل حـال ال   عليه بالضعف ، ومنهم من حكم عليه بالوضع ،   
  .) ٢ (حيتج به

على فرض صحة احلديث فإنه حيمل على الترغيـب يف          : الوجه الثاين   
العفو عـن   : املبادرة ألداء الصالة يف أول وقتها ، فيكون املراد بالعفو هنا            

تقصري املكلف عن األداء األفضل للواجب ، ويؤيد ذلك قول النيب صـلى             
  .) ٤) (٣ ()ل الصالة يف أول وقتها أفضل األعما: ( اهللا عليه وسلم 

  
أن الوقت سبب الوجوب ، واألصل ترتب املسببات        : الدليل الثـاين   

على أسباا ، فمىت وجد السبب جيب أن يوجد املسبب فوراً ، فإذا دخل              
                                                           

   .١١٦ -١١٥احلكم التكليفي للبيانوين ص : انظر ) 1(
 ، ١/٢٤٣بلوغ املـرام : انظر . حكم عليه البيهقي والنووي وابن حجر بالضعف ، واأللباين بالوضع        ) 2(

  .٣/٦٥ ، اموع للنووي١/٦٣٩ ، السنن الكربى ١/٢٨٧إرواء الغليل
 ، برقـم   ١/٥١٥ما جـاء يف الوقت األول من الفضـل ،         : رواه الترمذي ، أبواب الصالة ، باب        ) 3(

مواقيت الصـالة ،   : ، عن أم فروة رضي اهللا عنها ، واحلاكم ، كتـاب الصـالة ، باب               ) ١٧٠(
  .  اهللا عنه ، واللفظ له ، وصححه ، عن ابن مسعود رضي) ٦٧٤( ، برقم ١/٣٠٠

   .١١٦احلكم التكليفي للبيانوين ص : انظر ) 4(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

١٨٥  

أول جزء من الوقت حتقق الوجوب ، وحينئذ يكون اجلزء األول من الوقت             
، ويكون الواقع بعد ذلك قضاء سد مسد        هو اجلزء الذي تعلَّق به الوجوب       

  .األداء 
بأنه يلزم منه اإلذن يف تفويت األداء لفعل القـضاء          : أجيب عن ذلك    

لغري عذر ، وهذا غري معهود يف الشريعة ، وقد أمجعت األمة على جـواز               
تأخري الصلوات عن أول وقتها ، وإمنا املعهود هو تفويـت األداء لفعـل              

  .) ١(داء الصوم يف حق املسافر ويصوم قضاء القضاء لعذر ، كتفويت أ

                                                           
   .١/٣٣٠ ، شرح خمتصر الروضة١٥١–١٥٠شرح تنقيح الفصول ص : انظر الدليل الثاين وجوابه ) 1(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

١٨٦  

  .أن الوجوب يتعلق باجلزء األخري من أجزاء الوقت : املذهب الثاين 
  .) ٢ (، وأكثر املعتزلة) ١(وبه قال أكثر احلنفية بالعراق 

  
بأن حقيقة الواجب هو ما يعاقـب       :  وقد استدل القائلون ذا القول      
على تركه إال إذا أضـيف إىل آخـر         على تركه ، والواجب هنا ال يعاقب        

الوقت ، فيكون حينئذ واجباً ، بينما إذا أضيف إىل أوله أو وسطه فإنـه ال                
يعاقب على تركه ، بل خيير بني فعله وتركه ، وفعله أفضل مـن تركـه ،                 
وهذا هو حقيقة املندوب ، فيكن حينئذ مندوباً ، فـدل ذلـك علـى أن                

  .جزاء الوقت الواجب تعلق باجلزء األخري من أ
     

  : أجيب عن ذلك من وجهني 
  :  أن الفعل الذي أمر به الشارع ينقسم إىل ثالثة أقسام : الوجه األول 
  .فعل ال يعاقب على تركه مطلقاً ، وهو املندوب : القسم األول 
  .فعل يعاقب على تركه مطلقاً ، وهو الواجب املضيق : القسم الثاين 

ب على تركه باإلضافة إىل جمموع الوقـت ،         فعل يعاق : القسم الثالث   
وال يعاقب على تركه باإلضافة إىل بعض أجزاء الوقـت ، فهـذا لـيس               
مبنـدوب ؛ ألنه يعاقب على تركه باإلضافة إىل جمموع الوقت ، ولـيس             

                                                           
   .١/٢١٩ ، كشف األسرار١/٤٩أصول السرخسي: انظر ) 1(
   . ١/١٢٥املعتمد: انظر ) 2(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

بواجب مضيق ؛ ألنه ال يعاقب على تركه باإلضافة إىل بعـض أجــزاء              
واجب خيـر   : ، أي   "  موسع   واجب" الوقت ، وأحسن ما نسميه به هو        

الشارع يف إيقاعه بني أوقـات متعددة ، فسميناه واجبـاً ألن املكلـف             
يعاقب على تركه باجلملة ، ومسيناه موسعاً حلصول التوسعة يف وقتـه عن            
قدر الفعل ، فيجوز للمكلف أن يفعله يف أي جزء أراد حبيث ال خيرج عن               

  . الوقت 
  

م من هذا القول أن إيقاع الفعل قبل آخر الوقت          أنه يلز : الوجه الثاين   
ال يكون واجباً ، وإجزاء غري الواجب عن الواجب خــالف األصـل             
والقواعد ، والرخصة يف تعجيل فعل الصالة أول الوقت مل يقم دليلها كما             

  .) ١ (قام يف الزكاة

                                                           
 ، شـرح تنقـيح      ١/١٠٦ ، اإلحكام لآلمدي   ١/١٣٤املستصفى:  املذهب الثاين وجوابه     انظر دليل ) 1(

   .٣٣١-١/٣٣٠ ، شرح خمتصر الروضة١٥١الفصول ص 
: وقد اختلف القائلون ذا القول فيما إذا أوقع املكلف الفعل يف غري اجلزء األخري على أربعة أقوال ، قيل                    

قوفاً على ما يكون من حال املكلف آخر الوقت ، فإذا           يكون مو : يقع نفالً يسقط به الفرض ، وقيل        
يقـع  : جاء آخر الوقت وهو على صفة التكليف كان ما فعله أول الوقت واجبا وإال نفالً ، وقيل                  

نفالً لكن إن بقي إىل آخر الوقت وهو على صفة التكليف يكون ذلك النفل مسقطاً للفرض عـن                  
لوجوب باملكلف آخر الوقت ، فهو ال يسقط الوجوب بل          يقع نفالً ومينع من تعلق ا     : ذمته ، وقيل    

   .إن الوجوب سقط يف نفسه ؛ ألنه ال جيزيء عن الواجب إال الواجب 
= 

١٨٧  



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

١٨٨  

  :الترجيـح 
 ؛  الراجح هو قول اجلمهور القائلني بثبوت هذا النوع مـن التخـيري           

لثبوت ذلك باألدلة الشرعية الصحيحة الصرحية ، حيث إن األمر فيها يتعلق            
بأول الوقت ، ووسطه ، وآخره ، فوجب أن يفيد الوجـوب يف الكـل               
ويتضيق بآخره ، ألنه جعل غاية وقت الوجوب ، وألن كل قول من قويل              

  .املنكرين ورد عليه ما يبطله 
أنه يلزم منه أنـه إذا      : بطله  فالقول بأن الوجوب متعلق بأول الوقت ي      

أوقع الفعل بعد اجلزء األول من أجزاء الوقت كان قضاء ، وقد أمجعـت              
األمة على أن ما يفعل بعد الوقت األول ليس بقضاء ، وال يـصح بنيـة                
القضـاء ، وما كان خمـالفاً لإلمجاع فهو باطـل ، وكذلك لو اختـص            

 ؛ ألنه يستوي ما فُعـل       الوجوب بأول الوقت مل يكن لضرب الوقت فائدة       
  .يف الوقت بعد اجلزء األول وما فُعل بعد خروج الوقت يف نية القضاء 

أنه يلزم منه أنـه إذا      : والقول بأن الوجوب متعلق بآخر الوقت يبطله        
وقع الفعل قبل اجلزء األخري من أجزاء الوقت كان نفالً ، وبالتايل يلزم من              

العلماء أمجعوا على أن تقدمي صالة      ذلك أن النفل أفضل من الواجب ؛ ألن         

                                                           
= 

 ، مـسـلم    ١/١٢٥ ، املعتمـد   ٢١٨ ، ميـزان األصــول ص        ١/٤٩أصول السرخسي : انظر  
 ، ايـة    ١/٢٤٦ ، شرح اللمع   ٢/١٩١ ، تيسري التحرير   ١/٢١٩ ، كشف األسرار   ١/٧٤الثبـوت
  .١/٢٤١ ، التمهيد أليب اخلطاب١٥١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢/٥٤٧الوصـول



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

١٨٩  

 ، وهذا الزم باطل ، ألن الواجب أفضل من          )١(املغرب أفضل من تأخريها     
النفل ، كما يلزم منه أن فاعل الصالة يف أول الوقت مل يؤد الفرض قط ،                

  .وال قام بالواجب منها 
  :نوع اخلـالف 

علق بـأول  نوع اخلالف بني اجلمهور والقائلني بأن الوجوب مت  : أوالً  
  :الوقت 

هذا خالف لفظي ال مثرة له ؛ ألن القائلني بأن الوجوب متعلق بأول             
الوقت جيوزون فعـله يف وسطه ، وآخره ، وهذا متفق يف املعـىن مــع               

 فيما إذا فُعل بعـد      -اجلـمهور ، وكوم يسمونه قضاء سد مسد األداء         
  .) ٢ (االصطالح فهذا اصطالح ، وال مشاحة يف -اجلزء األول من الوقت 

  
نوع اخلـالف بني اجلمهور والقائلني بأن الوجـوب متعلـق          : ثانياً  

  :بآخر الوقت 
: أنه خالف لفظي ، والثاين      : األول  : اختلف العلماء فيه على قولني      

  .أنه خالف معنوي 
  .أنه خالف لفظي : القول األول 

                                                           
   .٣/٥٨اموع شرح املهذب : انظر ) ١(
   .٢٨١الواجب املوسع ص : انظر ) 2(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

١٩٠  

  .) ١ (- رمحه اهللا -وهذا القول حكاه الزركشي
  

ائلني بأن الوجوب متعلق بآخر الوقت جيوزون فعله يف         وذلك ألن الق  
  .) ٢ (أوله ، وإمنا اخلالف يف تسميته واجباًً

  
  .أنه خالف معنوي : القول الثاين 

  . ) ٣(، وعالء الدين السمرقندي ) ٢ (وبه قال القاضي أبو الطيب
  

املرأة إذا حاضـت    : وذلك ألنه أثَّر يف بعض الفروع الفقهية ، ومنها          
آخر الوقت يلزمها قضاء تلك الصالة على قول اجلمهور ؛ ألا أدركت            يف  

                                                           
   .١/٢١٧البحر احمليط : انظر ) ٢(
  .١/٢١٧نقله عنه الزركشي يف البحر احمليط ) 2(
  .٢١٩ميزان األصول ص : انظر) 3(

، ) عالء الدين   ( حمـمد بن أحـمد السمرقندي ، أبو بكر ، امللقب بـ           : ين السمرقندي هو    وعالء الد 
حتــفة الفقهـاء يف     : من كبار علماء احلنفية ، أقام حبلب ، من تالميذه الكاساين ، ومن مصنفاته               

ة  ، تـويف سـن     - ومها يف أصول الفقه      -الفقه ، ميزان األصول يف نتائج العقول ، إيضاح القواعد           
  .هـ ٥٣٩

  .  ٥/٣١٧ ، األعالم ٢٥٢تاج التراجم ص : انظر ترمجته يف 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

١٩١  

وقت الوجوب ، وال يلزمها القضاء على قول من يرى أن الوجوب متعلق             
  .) ١ (بآخر الوقت ؛ ألن الوجوب مل يتحقق فيه

  
  :   الترجيـح 

الذي يظهر يل رجحـانه هو القـول الثاين ؛ لتأثر بعـض الفـروع             
  .الفقهيـة به 

  
          

املسائل املتفرعة عن القـول بثبوت هذا النوع مـن         : الفرع الثـاين   
  :التخيـري 

  :وهي مخسة مسائل 
  .  وقت استقرار وجوب الفعل: املسألة األوىل 

إذا دخل وقت الواجب الذي خير املكلف يف أدائـه بـني أوقـات              
 الوقـت   متـعددة ، مث طرأ على املكلف ما مينعه من األداء ، فما مقـدار             

الذي إذا مضى من الوقت الواجب استقر ذلك الواجب يف ذمة املكلف ،             
  ووجب عليه قضاؤه بعد زوال املانع ؟

أنه : األول  :  على ثالثة أقوال     - رمحهم اهللا  -اختلف يف ذلك العلماء     
يستقر إذا مضى من الوقت قدر ما       : يستقر مبجرد دخول الوقت ، والثاين       

                                                           
   .١/٢١٧ ، البحر احمليط١/٤٩ السرخسي ، أصول ١/٣١١ ، العدة٢١٩ميزان األصول ص : انظر ) 1(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

١٩٢  

يستقر إذا مضى من الوقت مقدار ما يدرك    : الثالث  ميكن أداء الفعل فيه ، و     
  .به الفعل آخر الوقت 

  
  .يستقر وجوبه مبجرد دخول الوقت : القول األول 

، وبه قـال ســائر      ) ١(وهذا هو الصحيح من مذهب اإلمام أمحد        
  .) ٢ (الفقهاء

بأن دخول الوقت سبب للوجوب ، فمىت دخل        : واستدلوا على ذلك    
   .)٣(وب ؛ ألن األصل ترتب املسببات على أسباا الوقت استقر الوج

  

يستقر وجوبه إذا مضى من الوقت قدر ما ميكـن أداء           : القول الثاين   
  .الفعل فيه 

  .) ٤ (وهذا هو مذهب الشافعية

  

                                                           
   . ٧١ ، القواعد والفوائد األصولية ص ٤١ و ٢٩ ، املسودة ص ١/٣٧٠شرح الكوكب املنري: انظر ) 1(
   .٢٩سودة ص امل: انظر ) 2(
   .١/٢١١ ، الكايف البن قدامة١/٣٧٠شرح الكوكب املنري: انظر ) 3(
   .٤٩ و ٣/٧١ ، اموع شرح املهذب١/٢١٦ ، البحر احمليط١/١٦١قواطع األدلة: انظر ) 4(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

إذا مضى من الوقت قدر ما ميكن أداء الفعل فيه          : واستدلوا على ذلك    
ه ، وإذا مضى من الوقت      فقد مضى وقت متكَّن فيه من الفعل ، فثبت وجوب         

  .) ١(أقل من ذلك فهو وقت مل يتمكن فيه من الفعل ، فسقط وجوبه 

  
يستقر وجوبه إذا مضى من الوقت مقدار ما يدرك به          : القول الثالث   
  .الفعل آخر الوقت 

  
 تدرك آخر الوقت بإدراك ركعة علـى        - مثالً   –الصالة  : بيان ذلك   

م على قول آخر ، فيستقر وجوـا إذا         قـول ، أو بإدراك تكبرية اإلحـرا     
 - على اخلالف    -مضى من الوقت مقدار ركعة أو مقدار تكبرية اإلحرام          

 .  
  .) ٢( - رمحه اهللا -وبه قال أبو حيىي البلخي 

                                                           
  . مع شرحه اموع ٣/٧١املهذب: انظر ) 1(
  .  مع  شرحه اموع ٧١-٣/٧٠، املهذب١/٢١٦، البحر احمليط١/١٦١قواطع األدلة: انظر ) 2(

العالمة ، احملدث ، ويل قضاء دمـشق أيـام           زكريا بن أمحد بن حيىي الشافعي ،      : وأبو حيىي البـلخي هو     
املقتدر ، سافر إىل أقاصي الدنيا يف طلب الفقه ، وهو صاحب وجه يف املذهب ، ولـه اختيـارات                    

إنه : ويل هلا ، له أن يتوىل طريف العقد ، يقال      أن القاضي إذا أراد نكاح من ال        : غريبة ، ومن غرائبه     
أبو حيىي البلخي من كبـار أصـحابنا ،          : " - رمحه اهللا    -فعل ذلك لنفسه بدمشق ، قال النووي        

أصحاب الوجوه ، سافر إىل أقاصي الدنيا يف طلب الفقه حىت بلغ فيه الغاية ، وكان حسن البيان يف                   
  .هـ ٣٣٠ بدمشق سنة ، تويف" النظر ، عذب اللسان يف اجلدل 

= 

١٩٣  



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

١٩٤  

  
واستدل بقياس حكم أول الوقت على حكم آخره ، فكما أن آخـر             

  .ر الوقت يدرك مبقدار معني فكـذلك أوله يدرك بنفس ذلك املقدا
  

  .بأنه قياس مع الفارق : أجيب عن ذلك 
أنه إذا أدرك جزءاً    : ووجه الفرق بني حكم أول الوقت وحكم آخره         

من الفعل يف آخر الوقت أمكنه أن يبين عليه ما بقي منـه بعـد خـروج                 
الوقـت ، وأما إذا أدرك جزءاً من الفعل يف أول الوقـت فإنه ال ميكنه أن               

  .) ١ (وجود املانعيبين عليه ما بقي منه بعد 
  

                                                           
= 

 ، اموع شـرح     ١٥/٢٩٣ ، سري أعالم النبالء      ١/١١٠طبقات الشافعية البن قاضي شهبة      : انظر  
                  .٣/٧٢املهذب

  . مع شرحه اموع ٧١-٣/٧٠ ، املهذب١/٢١٦البحر احمليط: انظر دليل القول الثالث وجوابه ) 1(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

١٩٥  

  :نوع اخلالف 
اخلالف يف هذه املسألة معنوي ، قد تأثرت به بعض الفروع الفقهية ،             

إذا دخل وقت الصالة على املكلف مث زال تكليفه جبنون أو غريه ،             : ومنها  
  هل يقضي تلك الصالة إذا رجع إليه تكليفه ؟

ل يقضي ؛ ألن الوجوب اسـتقر مبجـرد دخـو         : على القول األول    
يقضي إذا كان زوال التكليف حصل بعد       : الوقـت ، وعلى القول الثاين      

يقضي : مضي وقـت مبقدار فعل الصالة ، وإال فال ، وعلى القول الثالث             
:  إن قلنـا    -إذا كان زوال التكليف حصل بعد مضي وقت مبقدار ركعة           

 ، أو بعد مضي وقـت مبقـدار         -إن الصالة تدرك آخر الوقـت بركعة       
 -إن الصالة تدرك آخر الوقت بتكبرية اإلحرام        :  إن قلنا    -رية اإلحرام   تكب

)١ (.  
  

  :الترجيـح 
 هو القول الثالث ، وهو أن الوجوب        - واهللا أعلم    -الذي يترجح يل    

يستقر إذا مضى من الوقت مقدار ما يدرك به الفعل آخـر الوقـت ؛ ألن                
أجزاء الوقـت ،    إدراك الفعل إذا حصل بشيء معني استوى يف ذلك كل           

من أدرك ركعة مـن      : ( - يف الصالة    -كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم       

                                                           
   .٣/٧١ ، اموع شرح املهذب ٧٣ -٧٢القواعد والفوائد األصولية ص : انظر ) 1(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

١٩٦  

، فعموم هذا احلديث يشمل من أدرك ركعة        ) ١() الصالة فقد أدرك الصالة     
من الصالة يف أول الوقت وآخره ، واألخذ بعموم النصوص الشرعية أول            

  .من األخذ بالعلل اليت ذكرها أصحاب القولني اآلخرين 
أما كون من أدرك جزءاً من الفعل أول الوقت ال ميكنه أن يبين عليه ما        
بقي منه بعد وجود املانع فهذا فرق ال يؤثر يف أصل احلكم ؛ ألن إمكـان                

أن احلكم يف أول الوقت هو      : البناء وعدم إمكانه من صفات احلكم ، أي         
 واحلكم يف   ثبوت اإلدراك بركعة ، ومن صفات هذا اإلدراك ال يبىن عليه ،           

آخر الوقت هو ثبوت اإلدراك بركعة ، ومن صفات هذا اإلدراك أنه يـبىن              
عليه ، وجيوز أن يستوي األمران يف احلكم وخيتلفا يف صـفته ، كـصوم               
رمضان مع قضائه ، يستويان يف الوجـوب وخيتلفان يف لـزوم الكفـارة             

جامع  باجلـماع ، فمن جامع يف صـوم رمضان لزمته الكفارة ، دون من             
  .) ٢(يف صوم قضاء رمضان 

  

                                                           
 ، برقـم   ١/٢١١من أدرك من الصـالة ركعة ،       : رواه البخاري ، كتاب مواقيت الصـالة ، باب         ) 1(

، ... من أدرك ركعة من الـصـالة       : ، ومسلم ، كتاب املساجد ومواضع الصالة ، باب          ) ٥٥٥(
  .، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ) ٦٠٧( ، برقم ٥/١٤٦

   .٦/٤١٣ ، الشرح املمتع ٤/٣٧٨املغين البن قدامة: نظر ا) 2(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

١٩٧  

اشـتراط العزم على الفعل فيما لو أخـره عن أول         : املسالة الثـانية   
  .  وقتـه

اختلف األصوليون املثبتون هلذا النـوع من التخيـري يف ذلك علـى           
  .أنه ال يشترط : أنه يشترط ، والثاين : األول : قولني 
  

ل وسط الوقت أو آخره فيما إذا       يشترط العزم على الفع   : القول األول   
  .أخره عن أوله 

، وبه قـال    ) ١(وهو قول أكثر القائلني بثبوت هذا النوع من التخيري          
 ، وأبـو هاشــم      )٣( ، واختـاره أبو بكر الباقالين       )٢(مجهور املتكلمني   

  .) ٥( ، وغريمها )٤(اجلبائي 
  

                                                           
   .٢/٥٤٦اية الوصول: انظر ) 1(
   .١/٢١٠البحر احمليط : انظر ) ٢(
   .١/٢٩٤التقريب واإلرشاد : انظر ) ٣(
   .١/١٢٥املعتمد: انظر ) ٤(
 ،  ١/٣١١ ، العـدة   ١/٢١٠ ، البـحر احمليط   ١/١٠٥ ، اإلحكام لآلمدي   ١/١٣٥املستصفى: انظر  ) 5(

   .١/١٢٥ ، املعتمد١٧/١٢٠املغين للقاضي عبد اجلبار



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

١٩٨  

  :واستدلوا مبا يلي 
  .بني الواجبات القياس على التخيري : الدليل األول 

كما أنه ال جيوز للمكلف ترك أي واجب من الواجبـات  : بيان ذلك  
املخير بينها إال بشرط النية على فعل غريه من بقية الواجبات ، كـذلك ال               
جيوز له ترك الواجـب املخير يف إيقاعه بني أزمنة متعددة يف الزمن األول             

خير بينها ، جبامع أن كالً منهما       إال بشرط النية على فعله يف بقية األزمان امل        
  . ) ١(ختيري بني واجبات 

  
املكلف إذا أخر الواجب املخير يف إيقاعه بني أوقات         : الدليل الثـاين   

 ال  - من حيث كونه ينوي فعله يف املستقبل أو ال ينـوي             -متعددة، فإنه   
   :تخيلو من ثالث احتماال
  . أن ال ينوي شيئاً : االحتمال األول 

  . أن ينوي عدم فعله يف املستقبل : حتمال الثاين اال
  . أن ينوي فعله يف املستقبل : االحتمال الثالث 

  . فأما االحتمال األول فغري صحيح ؛ ألنه البد أن يكون له نية 
  :وأما االحتمال الثاين فغري صحيح أيضاً ؛ ألمرين 

  .ألنه عزم على ترك الواجب ، وهو حرام : األمر األول 

                                                           
   .١/١٧٢ ، روضة الناظر١/١٣٥املستصفى: انظر ) 1(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

١٩٩  

ألنه يفضي إىل جواز ترك الواجب من غري بدل ، وهذا           : مر الثاين   األ
  . خيرجه عن كونه واجباً إىل كونه نفالً 

وإذا  بطل االحتماالن األول والثاين مل يبق  إال االحتمال الثالـث ،              
  وهو 

  .) ٢( ، وهو املطلوب )١(أن ينوي فعله يف املستقبل 
  

                                                           
 بوجوب العزم على االمتثال على الفور ، وقــال ابـن            – رمحه اهللا    –قطع أبو إسحاق الشريازي     ) ١(

عزوم عليه على الفور كان العزم      فإن كان امل  . العزم عندنا يتبع املعزوم عليه       : " - رمحه اهللا    –برهان  
  " . على الفور ، وإن كان على التراخي كان على التراخي 

   .١/٢٦٠ ، تشنيف املسامع١/١٥٠، الوصول إىل األصول١/٢٣٤شرح اللمع: انظر 
   .١٥٨ ، الواجب املوسع ص ١٥٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ١/٣١٤العدة: انظر ) 2(

جيـب : " اشـتراط العزم ، وأطنب يف ذلك الكيا اهلراسي ، وقال           وقد زيف بعض األصـوليني القول ب     
  " . مل يذكره أصحابنا املتقدمون ، وال حيفظ عن الشافعي : " ، وقال القاضي أبو الطيب " طرحه 

بأن هذا ليس بصحيـح ؛ ألن قـول الكيـا اهلراسـي           : وقد أجاب القائلون باشتراطه عن ذلك       
ح دليل واحد من أدلة القائلني بعدم اشتراطه ، وقول القاضـي أيب             دعوى حتتاج إىل دليل ، ومل يص      

الطيب حيتمل أن أصحابه مل يذكروا اشتراطه ألنه معلوم عندهم ضرورة ؛ ألن املكلف ال ميكـن أن                  
يترك الواجب أول الوقت إال وهو عازم على فعله قبل خروج الوقت ، وعلى فرض أم مل يذكروه                  

  . فال يلزم منه عدم اشـتراطه ؛ لتظافر األدلة على اشتراطه لكوم يرون عدم اشتراطه 
   . ١٧٠-١٦٩ ، الواجب املوسع ص ١/٢١١البحر احمليط: انظر 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

٢٠٠  

 الفعل وسط الوقت أو آخره فيما       ال يشترط العزم على   : القول الثاين   
  .أخره عن أوله 

، وأبـو   ) ٢( ، واختاره أبو املعايل اجلـويين        )١(وبه قال مجهور الفقهاء     
  .) ٤( ، وغريمها )٣(اخلطاب الكلوذاين 

  
  :واستدلوا مبا يلي 
لو أن املكلف أخره إىل آخر الوقت ، وقد غفل عن           : الدليـل األول   

 ، ولو كان العزم واجباً لعصى مبوتـه وهـو           العزم ، ومات مل يكن عاصياً     
  . ) ٥(تارك له ؛ ألن تارك الواجب عاصٍ 

  
                                                           

   .١/٢١٠البحر احمليط : انظر ) ١(
   . ١/١٧١الربهان : انظر ) ٢(
   .١/٢٤٩التمهيد أليب اخلطاب : انظر ) ٣(

ذاين البغدادي احلنبلي ، ولد ونشأ يف بغداد ، وتتلمذ          حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلو     : وأبو اخلطاب هو    
على القاضي أيب يعلى ، كان إمام احلنابلة يف عصره ، بارع يف الفقه ، واألصول ، وعلم اخلالف ،                    

التمهيد يف أصول الفقه ، واالنتصار يف املسائل : وكان عابداً ورعاً حسن العشرة ، من أهم مصنفاته       
  .هـ ٥١٠ئل ، واهلداية يف الفقه ، وغريها ، تويف سنة الكبار ، ورؤوس املسا

   . ٤/٢٧ ، شذرات الذهب ١/١٦٦ذيل طبقات احلنابلة: انظر يف ترمجته 
 مع اإلـاج ، مجـع       ١/٩٣ ، املنهاج  ١/١٣١ ، املعتمد  ١٢١ ، املنخول ص     ٢/١٧٥احملصول: انظر  ) ٤(

   .١/٣٥٨ ، بيان املختصر١/٢١١ مع  شرح احمللي وحاشية العطار ، البحر احمليط١/٢٤٣اجلوامع
   .١٢١ ، املنخول ص ١/١٧٢الربهان: انظر ) 5(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

٢٠١  

بأن عدم عصيانه بسبب غفلته ، والغافل غري        : أجيب عن هذا الدليل     
  .) ١(مكلف ؛ ألنه ال يفهم اخلطاب حال غفلته 

  
لو كان العزم على الفعل بدالً عن الفعل للزم أن يتأدى           :  الدليل الثاين   

  .) ٢(واجب به ، وهذا الالزم باطل ، وإذا بطل الالزم بطل امللزوم ال

  
بأن العزم على الفعل ليس بدالً عن نفـس         : أجيب عن هذا الدليـل     

  .) ٣(الفعل ، وإمنا هو بدل عن تقدمي الفعل 

                                                           
   .١/٣٢١ ، شرح خمتصر الروضة١/١٣٦املستصفى: انظر ) 1(
، شـرح   ١/١١٦عامل الكتب  ، منهاج العقـول      : مع شرحه اية السول ط      ١/١٦٢املنهاج: انظر  ) 2(

   .١/٢٤٩ ، التمهيد أليب اخلطاب١/٢٤٨اللمع
   . ١/٢٩٤التقريب واإلرشاد : انظر) 3(

وقد ذهب بعض األصوليني إىل أن العزم بدل عن نفس الفعل ؛ ألن الواجب ال جيوز تركه إال بشيء يكون          
بدالً عنه حقيقة ، والعزم بدل عن هذا الواجب ، وهذا ليس بصحيح ؛ ألنه لو كان بدالً عن نفس                    

  .الفعل لسقط به الوجوب 
 بعض أصحابه القول بأن للصالة أول الوقت ووسطه بدالً يفعله اهللا            ونسب أبو احلسني البصري إىل    

سبحانه ، وهو قول ضـعيف ؛ ألنه يلزم منه أن ال حيسن تكليف الصالة من يعلم اهللا أنه خيترم يف                    
الوقت ، ألنه يقوم فعل اهللا تعاىل مقام فعله يف املصلحة احلاصلة قبل خروج الوقت ، فلو كلفـه اهللا                    

  . ة لكان إمنا كلفه رد الثواب فقط تعاىل الصال
 ، اإلحكـام    ١/٢١٢ ، البحر احملـيط    ١/٢٤١ ، التمهيد أليب اخلطاب    ١٣٢-١/١٢٥املعتمد: انظر  

   .١٧٧ ، الواجب املوسع ص ٣/٩٩ ، الواضح١/١٠٧لآلمدي



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

٢٠٢  

  
 )١(مجيع النصوص املذكورة يف مواقيـت الـصالة         : الدليـل الثالث   

لوقت احملدد ، وليس فيها أي تعـرض        يفهم منها وجوب الصالة يف هذا ا      
لدليل وجوب العزم على الفعل يف وسط الوقت أو آخره فيما إذا ترك أول              

  .) ٢(الوقـت ، فإجياب العزم زيادة على النص ال دليل عليه 
  

بأن هذه النصوص وإن مل تتعرض صراحة لوجوب        : أجيب عن ذلك    
 على أن الصالة واجبة ،      العزم إال أنه يفهم منها ذلك ، وذلك أا قد دلت          

وأن املكلف خمير يف إيقاعها يف أي وقت من األوقات الواقعة بني دخـول              
الوقت وخروجه ، ومقتضى ذلك أن على املكلف أن يعزم على فعلـها يف              

 ؛ لئال خترج    - فيما إذا مل يفعلها يف الوقت األول         -وسط الوقت أو آخره     
النفل هو الذي جيوز تركه وال جيب       عن كوا واجبة إىل كوا نفالً ، ألن         

العزم على فعله مستقبالً ، وقد أجـمع العلماء على الفرق بني الواجـب             
والنفل ، فيكون وجوب العزم مستفاداً من مفهوم اآلية وليس زيادة علـى             

  .) ٣(النص ال دليل عليه 

                                                           
   .١٧٤ و ١٦٩ص : تقدم ذكر بعض تلك النصوص ، انظر ) 1(
، شـرح   ١/١٠٧ ، اإلحكام لآلمدي   ١/١٣٦ ، املستصفى  ١٢١ ، املنخول ص   ١/١٧١الربهان: انظر  ) 2(

   .١/٣٦٠ ، بيان املختصر١٥٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ١/٣١٦خمتصر الروضة
   .١/٢٥٩ ، تشنيف املسامع١/١٠٧ ، اإلحكام لآلمدي١/٣١٤ ، العدة١/١٣٦املستصفى: انظر ) 3(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

٢٠٣  

  



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

٢٠٤  

  :الترجيـح 
  :الذي يظهر يل يف هذه املسألة هو التفصيل 

 خيـلو من اعتقاد ، بأن يكون خـالياً من موانـع          إن كان املكلف ال   
التكليف اليت تطرأ عليه كالنوم والنسيان ، وجب عليه أن يعزم على الفعل             
يف وسط الوقت أو آخره فيما إذا أخره عن أول وقته ؛ ألن املكلـف إذا                

إما : دخل وقت الفعل ومل يفعله يف أول الوقت ، ال خيلو من أحـد أمرين               
على فعله يف وسط الوقت أو آخره ، وإما أن يعزم ، وهـذان              أن ال يعزم    

أمران متناقضان ، إذا ثبت أحدمها انتفى اآلخر ، وإذا انتفى أحدمها ثبـت              
اآلخر ، فاملكلف ال ينفك عن واحـد منهما ، فإن مل يعزم على فعلـه يف                
وسط الوقت أو آخره فإنه يكون قد عزم على تركه ؛ ألن أحد النقيـضني               

فى ثبت اآلخر ، والعزم على ترك الواجب حرام ، ويفضي إىل تـرك            إذا انت 
وهلذا . الواجب من غري بدل ، وهذا خيرجه عن كونه واجباً إىل كونه نفالً              

 ؛ ألنه لو    )١(" حيرم تأخري الصالة عن وقتها إال لناوِ اجلمع         : " قال العلماء   
ها كان عازماً على    أخرها عن وقتها ومل يعزم على فعلها مع الصالة اليت تلي          

تركها ، وهذا حرام ، مع أن النصوص الدالة على جواز اجلمع مل تـصرح               
  . باشتراط نية اجلمع ملن أراد تأخري الصالة عن وقتها 

وإن كان املكلف خيلو من اعتقاد ، بأن يكون متصفاً بأحـد موانـع              
 الفعل  التكليف اليت تطرأ عليه كالنوم والنسيان ، مل جيب عليه أن يعزم على            

                                                           
  .اسم  مع حاشية ابن ق١/٤١٩ ، الروض املربع ١/٣٩٨اإلنصاف : انظر ) ١(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

٢٠٥  

يف وسط الوقت أو آخره فيمـا إذا أخــره عـن أول وقتــه ؛ ألن                 
 ال وجود هلما ، فال يترتب على عدم         -العزم وعدمه   :  ومها   -النقيضـني  

لو كان نائماً يف أول الوقـت      : العزم احملذور السابق ، وبنـاًء على ذلك        
 دخـول   ال جيب عليه أن يستيقظ من أجل أن يعزم ، وال يلزمه أن يتحرى             

الوقت من أجل أن يعزم من أول جزء منه ؛ ألنه إن دخل الوقـت وهـو                 
غافل عنه ال جيب عليه العزم ، وذا جيتمع القوالن يف هذه املـسألة ؛ ألن                

 وهي كونه ال خيلو مـن       -القائلني باشتراط العزم نظروا إىل احلال األوىل        
 وهي كونه   -لثانية   ، والقائلني بعدم اشتراطه نظروا إىل احلـال ا        -اعتقاد  

  .) ١( ، وبالتايل يعود اخلالف لفظياً -خيلو من اعتقاد 

                                                           
   .١٦٨الواجب املوسع ص : انظر ) ١( 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

٢٠٦  

  .  حالتا تأخري فعل الواجب املخير يف أجزاء وقته : املسألة الثالثة 
إذا أخره عن الوقت األول ومل يفعله إىل أن بقي مـن            : احلال األوىل   

 ذا التـأخري   الوقت ما ال يسع أداء الفعل فيه فإن املكلف يكون عاصيـاً          
.  ؛ ألنه ال جيوز له تأخري الفعل إىل هذا الوقت            - سواء مات أم مل ميت       -

لو أخره حىت ضاق الوقت عن فعله ، مثـل           : " - رمحه اهللا    -قال الطويف   
أن مات ومل يبق من الوقت ما يتسع إال ألقل من أربع ركعات ، فإنه ميوت                

  .) ١ ("عاصياً 
  

ه عن أول الوقت والغالب على ظنه الـسالمة ،          إذا أخر : احلال الثانية   
فمات فجأة قبل أن يفعله ، وقد بقي من الوقت ما يسع أداء الفعل فيه فإن                

: العلماء املثبتون هلذا النوع من التخيري قد اختلفوا يف عصيانه على قـولني              
  .أنه ميوت عاصياً : أنه ال ميوت عاصياً ، والثاين : األول 
  

  . ال ميوت عاصياً أنه: القول األول 
  . ) ١( ، وغريه )٣(، واختاره الغزايل ) ٢(وبه قال أكثرهم 

                                                           
   .١/٣٢٢شرح خمتصر الروضة) 1(
  .٤١املسودة ص : انظر ) 2(
   .١/١٣٦املستصفى: انظر ) 3(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

٢٠٧  

واستدلوا بأن املكلف فعل ما أُبيح له فعله ، وهو جواز التأخري ، ومن              
حمـال أن    : " - رمحه اهللا    -فعل ما أُبيح له ال يكون عاصياً ، قال الغزايل           

 لـه كيــف ميكـن       يعصى وقد جوز له التأخري ، فمن فعل ما جيـوز         
  .) ٢ ("تعصيتـه ؟ 

  
  . أنه ميوت عاصياً : القول الثاين 

  .) ٤(، وذكره بعض األصوليني ) ٣(وبه قال إمام احلرمني 
  

  :واستدلوا مبا يلي 
إذا وصفنا الفعل بالوجوب يف أول الوقت فالبد أن         : الدليـل األول   

   .) ٥(جوب يعصي إذا مات يف أثناء الوقت ، وإال أدى ذلك إىل عدم الو

                                                           
= 

 ،  ١/٢٦٤ ، تـشـنيف املـسـامع     ١/٣٦٣ ، بيـان املختـصر     ١/١٠٨اإلحكام لآلمدي : انظر  ) 1(
   .٩٤تيمية ص  ، االختيارات لشيخ اإلسالم ابن ١/٢٩٣ ، الفروع١/٤٠٠اإلنصاف

 ، شـرح خمتـصر      ١/٢٦٤ ، تشنيف املـسامع    ١/٣٦٦بيان املختصر : وانظر   . ١/١٣٧املستصفى) 2(
   .١/٣٢٢الروضة

   .١/١٧٠الربهان: انظر ) 3(
  .٧٦ ، القواعد والفوائد األصـولية ص ٤١املسـودة ص : انظر ) 4(
   .١/٢٦٤ ، تشنيف املسامع١/٢١٩ ، البحر احمليط١/١٧١الربهان: انظر ) 5(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

٢٠٨  

بأن ذلك يؤدي إىل عدم الوجوب إذا قلنا إنه جيوز          : أجيب عن ذلك    
تركه مطلقاً ، وليس األمر كذلك ، بل ال جيوز تركه أول الوقت إال بشرط               

  .) ١(العزم على فعله آخر الوقت 
إمنا جاز له التأخري بشرط سالمة العاقبة ، وهو أن يبقى           : الدليل الثاين   

ل الواجب ، وال مانع من تعليق احلكم على سـالمة           إىل آخر الوقت فيفع   
لعاقبة قياساً على املعزر ، فإنه ال جيب عليه الضمان بشرط سالمة العاقبة ،              

  .) ٢(فإن أتلف شيئاً ضمنه 
  

  :أجيب عن ذلك جبوابني 
أنه خمالف إلمجاع السلف على عدم عصيانه ، فقـد          : اجلواب األول   

بعد انقضاء مقدار أربـع ركعـات بعـد        كانوا ال يؤمثون من مات فجأةً       
الزوال ، أو بعد انقضاء مقدار ركعتني من أول الصبح ، وكانوا ال ينسبونه              

  .إىل تقصري 
  

                                                           
   .١/١٠٨ ، اإلحكام لآلمدي١/١٣٧املستصفى: انظر) 1(
 ، القواعد والفوائد األصولية ص      ١/١٣٧ ، املستصفى  ١/٣٦٦ ، بيان املختصر   ١/١٦٩الربهان: انظر  ) 2(

   .١/٥٦٥ ، اية الوصول٧٦



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

٢٠٩  

أن هذا الشرط ال يسلَّم لكم ؛ ألن العاقبة ال يعلمهـا            : اجلواب الثاين   
 إال اهللا تعاىل ، فال جيوز أن يناط ا التكليف ، وال أن تبىن عليها األحكام               

)١ (.  
  

                                                           
 ، بيــان    ١/١٠٨ ، اإلحكــام لآلمـدي     ١/٥٦٥ ، اية الوصـول    ١/١٣٧املستصفى: انظر  ) 1(

   .١/٢٣٢ ، شرح خمتصر الروضة١/٣٦٦راملختصـ



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

٢١٠  

والقياس على املعزر غري صحيح ؛ ألن املعزر إذا غلب على ظنه سالمة             
 ، وكالمنا عن  - وإن وجب عليه الضمان      -املعزر ومل يسلَم فإنه ال يعصي       

العصيان وليس عن الضمان ، فال منافاة بني جواز الفعل ووجوب الضمان            
ل كما يف أكل طعام     بسببه ، بل قد جيتمع وجوب الضمان مع وجوب الفع         

الغري يف حال املخمصة ، فوجوب الضمان على املعزر ال ألنه عصى ولكن             
  .) ١(ألنه أخطأ يف ظنه ، واملخطيء ضامن غري عاصٍ 

  
  :الترجيـح 

الذي يظهر يل هو رجحان القول األول ، وهو أنه ال ميوت عاصياً ؛              
 ورمحته ؛ وذلـك     إلمجاع السلف على ذلك ، وألنه املوافق لعدل اهللا تعاىل         

ألن املكلف قد أذن اهللا له بتأخري الفعل إىل آخر الوقت ، ولو كان يظن أنه                
سيموت قبل أن يفعله لفعله قبل أن ميوت ، فإذا جاز له التأخري وأخـره مث                

إنه مات عاصياً ، صار ذلك ظلماً له ، واهللا قد حـرم             : مات فجأة وقلنا    
  . الظلم على نفسه 

                                                           
   .٢/١٨٣ ، احملصول١/٥٦٥اية الوصول: انظر ) 1(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

٢١١  

حكم فعل املكلف إذا أخره إىل الوقت الذي ظن أنه          : ة  املسألة الرابع 
  :  ال يعيش إليه

إذا غلب على ظن املكلف أنه سيهلك يف أثناء وقت الواجب املخير يف             
إيقاعه بني أوقات متعددة ، فإنه ال جيـوز له تأخريه إىل ذلك الوقت الذي              

ك الوقت فإنه   ظن هالكه فيه ، وجيب عليه أن يفعله قبله ، فإذا أخره إىل ذل             
  .) ١ (- سواء مات يف ذلك الوقت أم مل ميت -يكون عاصياً باإلمجاع 

  
لو كان وقت الظهر يدخل الساعة الواحدة ، وخيرج الـساعة           : مثاله  

الرابعة ، وقد حكم على هذا املكلف بالقتل يف الساعة الثانية ، فإنه جيـب               
 عن الساعة الثانية فهو     عليه أن يصلي الظهر قبل الساعة الثانية ، فإن أخرها         

   .- سواء نفِّذ فيه حكم القتل أم ال -عاصٍ 
  

لكن إن أخر الواجب إىل الوقت الذي ظن هالكه فيه ومل يهلـك ،              
وفعله بعد ذلك قبل خروج الوقت األصلي ، كما لو مل يقتـل يف املثـال                

  السابق وصلى الساعة الثالثة ، فهل يكون فعله هذا أداء أم قضاء ؟
: ف العلماء املثبتون هلذا النوع من التخيري يف ذلك على قـولني             اختل

  .أنه يكون قضاء : أنه يكون أداء ، والثاين : األول 
                                                           

 ، شرح خمتـصر     ١/٢٦٢ ، تشنيف املسامع   ١/٣٦٣ ، بيان املختصر   ١/١٠٩اإلحكام لآلمدي : انظر  ) 1(
   .٢/٥٦٨ ، اية الوصول١/٣٢٤الروضة



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

٢١٢  

  
  .يكون أداء : القول األول 

  .) ٣ (، وغريه) ٢(، واختاره الغزايل ) ١(وبه قال اجلمهور 
  

  : واستدلوا مبا يلي 
دد له شرعاً ، وهذا هو      أن الفعل قد وقع يف وقته احمل      : الدليـل األول   

  .) ٤(حقيقة األداء ، فصدق حد األداء على هذا الفعل 

  
أنه بان خطأُ ظنه ، وال عربة بالظن الذي بان خطؤه           : الدليـل الثاين   

، فلما انكشف األمر على خالف ما ظنه زال حكمه ، فالظن إمنا يعتـرب               
األمر على خالفـه    حكمه إذا مل ينكشف األمر على خالفه ، فأما إذا ظهر            

فال ، كما لو غلب على ظنه أن وقت الصالة قد دخل مث صلى ، فإن تبني                 
  .) ٥(األمر على خالف ما ظنه أعاد الصالة يف وقتها ، وإال مل يعد 

                                                           
   .١/٣٦٣يان املختصر ، ب١/٣٢٤ ، شرح خمتصر الروضة١/٨٧فواتح الرمحوت: انظر ) 1(
   .١/١٧٩املستصفى: انظر ) 2(
   .١/٨٠ ، اإلاج١/٢٦٢تشنيف املسامع: انظر ) 3(
   .١/٨٧فواتح الرمحوت: انظر ) 4(
   .١/٥٦٨ ، اية الوصول١/١٨٠ ، املستصفى١/٢٦٢تشنيف املسامع: انظر ) 5(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

٢١٣  

  .يكون قضاء : القول الثاين 
  .) ٢(، والقاضي حسني ) ١(وبه قال القاضي أبو بكر الباقالين 

  
لف ملا غلب على ظنه أنه ميوت يف تلـك          أن املك : والدليل على ذلك    

الساعة صار أول وقت الواجـب هو أول وقتـه األصلي املقدر له شرعاً            
، وآخره هو الوقت الذي ظن أنه ميوت فيه ، فإن فعله يف هذا الوقــت                
فهو أداء ، وإن فعله بعده فهو قضـاء ، أشبـه ما لو فعله بعد خـروج               

 ولذلك إذا فعله بعد الوقت الذي ظـن         الوقت األصـلي املقدر له شرعاً ،     
  .)٣(هالكه فيه كان عاصياً إمجاعاً 

  

                                                           
   .٢/٢٣١التقريب واألرشاد: انظر ) 1(
  . ١/٢٦٢تشنيف املسامع: انظر ) 2(

 ، أبو علي ، من كبار أئمة الشافعية ، كان كبرياً            يحممد بن أمحد املروذ    احلسني بن : والقاضي حسني هو    
، صنف مصنفات يف    ) حرب األمة   (  من أوعية العلم ، وكان يلقب بـ         نيف مذهب الشافعي ، وكا    

أسـرار الفقـه ،     : األصول والفروع واخلالف ، استفاد منها من جاء بعده ، ومن أهم مـصنفاته               
  .هـ ٤٦٢والتعليقة الكربى ، والفتاوى ، تويف مبرو الروذ سنة 

 ، شــذرات    ٤/٣٥٦ ، طبقـات الـشافعية الكـربى       ١/٤٠٠وفيات األعيان : انظر ترمجته يف    
  .  ١٨/٢٦٠ ، سري أعالم النبالء ٣/٣١٠الذهـب

 ،  ١/٥٦٨اية الوصـول   ،   ١/٨٠ ، اإلاج  ١/١٨٠ ، املستصفى  ١/٢٣١التقريب واإلرشاد : انظر  ) 3(
   .١/٣٦٤ ، بيان املختصر١/٨٧فواتح الرمحوت



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

٢١٤  

بأن غاية ظن املكلف أنه أوجب العصيان بالتـأخري         : أجيب عن ذلك    
عن الوقت الذي ظن هالكه فيه ، وال يلزم من ذلك أنه إذا بقي بعد ذلك                
الوقت أن يكون فعله للواجب فيه قضاء ، كما أنه ال يلزم مـن عـصيان                

 عند القاضـي   -ملكلف بتأخريه عن أول الوقت من غري عزم على الفعل           ا
  .) ١ ( أن يكون فعله للواجب أثناء الوقت بعد ذلك قضاء-أيب بكر
  

  :الترجيـح 
الذي يظهر يل هو رجحان القول األول ، وهو أنه يكـون أداًء ؛ ألن               

شارع قد  النظر يف األداء والقضاء إىل أمر الشارع ال إىل ظن املكلف ، وال            
جعل وقتاً للعبادة مىت فُعلت فيه أول مرة فهي أداء ، ومىت فُعلـت بعـد                
خروجه فهي قضـاء ، وظن املكلف ال يغير هذه احلقيقة ، إمنا يتعلق فيـه               
التأثيم وعدمه ، فمىت ظن حصول املانع أثناء الوقت وجب عليه أداء الفعل             

  .) ٢(قبله ، وإذا أخره عنه كان مستحقاً لإلمث 

                                                           
   . ١/٥٦٩ ، اية الوصول١/١٠٩اإلحكام لآلمدي: انظر ) 1(
   .١/٢٦٢تشنيف املسامع: انظر ) 2(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

٢١٥  

  :سبب اخلالف 
يرجع سبب اخلالف إىل تعريف القضاء ، فهو عند اجلمهـور اسـم             
خمصوص لعبادة فاتت عن وقتها احملدد شرعاً ، وعند أيب بكر الباقالين اسم             

  .       ) ١(خمصوص لعبادة فاتت عن وقتها الذي يعصي بالتأخري عنه مطلقاً 

                                                           
   .٢/٥٦٩اية الوصول: انظر ) 1(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

٢١٦  

عه بني أزمنة متعـددة     تقسيم الواجب املخير يف إيقا    : املسألة اخلامسة   
  :باعتبار حتديد وقته 

ينقسم الواجب املخير يف إيقاعه بني أزمنة متعددة ذا االعتبـار إىل            
  :قسمني 

  :ما له غاية معلومة : القسم األول 
بعض الواجبات املخير يف إيقاعها بني أزمنة متعددة قد بين الـشارع            

ين الشارع أن وقتها ينتـهي  للمكلف اية وقتها ، كصالة الظهر ، حيث ب 
  .) ١(بصريورة ظل كل شيء مثله 

  
  :ويتضيق هذا القسم بطريقني 

باالنتهاء إىل آخـر الوقت ، حبيث يبقى من الوقـت          : الطريق األول   
مقدار فعل الواجب ، فإن الوقت حينئذ يتضيق ، وال جيوز تأخري الواجب             

  .عن ذلك الوقت 
ة الظهر مقدار أربع ركعات فـإن       لو بقي من وقت صال    : مثال ذلك   

  .الوقت حينئذ يتضيق ، وال جيوز تأخري الصالة عن ذلك الوقت 
  

                                                           
  .١٦٩ص : تقدم الكالم عن وقت صالة الظهر مع الدليل ، انظر ) 1(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

٢١٧  

بالظن بعدم بقاء التكليف إىل آخر الوقت ، فإنه مـىت           : الطريق الثاين   
بقي من الوقت الذي ظن زوال تكليفه فيه مقدار فعل الواجـب تـضيق              

  .الوقت الوقت حينئذ ، وال جيوز تأخري الواجب عن ذلك 
امرأة تعرف أن عادا تأتيها يف الساعة الثانيـة ظهـراً ،            : مثال ذلك   

ووقت صالة الظهر خيرج الساعة الرابعة ، فإنه جيب عليها أن تصلي الظهر             
قبل الساعة الثانية ، فإن بقي عن الساعة الثانية مقدار أربع ركعات صـار              

ظهر حينئذ ، وال جيوز     الوقت يف حقها مضيقاً ، ووجب عليها أداء صالة ال         
  .) ١(هلا تأخري الصالة عن ذلك الوقت 

  
وذا يتبـني أن الواجـب يف هذا القسم ال جيوز تأخريه عن وقته إذا             

، ) ٢(إن كان لعذر قضاه باإلمجاع وال إمث عليه         : تضيق ، وإذا أخره نظرنا      
  .) ٣(وإن كان لغري عذر قضاه وكان مستحقاً لإلمث 

                                                           
   .١/٢١٨ ، البحر احمليط١/٢٦٤ ، تشنيف املسامع١/٩٩اجاإل: انظر ) 1(
   .٦٦ ، كتاب الصالة البن القيم ص ١/١٧٠الربهان: انظر ) 2(
هذا رأي اجلمهور ، وذهب ابن حزم وشيخ اإلسالم ابن تيمية وغريمها إىل أنه إذا أخر الواجب عـن                   ) 3(

  . اً لإلمث بالتأخري وقته لغري عذر فإنه ال يصح فعله بعد الوقت ، ويكون مستحق
 ، كتاب   ٢٥٩ ، احلكم الشرعي عند شيخ اإلسالم ابن تيمية ص           ١/٣١٣اإلحكام البن حزم  : انظر  

   .٢/١١٦ ، الشرح املمتع ٧١الصالة البن القيم ص 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

٢١٨  

  .ما ليس له غاية معلومة للمكلف : القسم الثاين 
بعض الواجبات املخير يف إيقاعها بني أزمنة متعددة مل يبني الـشارع            
للمكلف اية وقتها ، بل قد جعل وقتها العمر ، فمىت شاء املكلف فعلها ،               
مثل قضاء العبادات الفائتة ، والكفارات ، والنذور ، وذلك على القول بأن             

  .  )١(هذه على التراخي 
  

إذا غلـب علـى ظـن       : ويتضيق هذا القسم بطريق واحد ، وهـو        
املكلف عدم البقاء إىل آخر الوقت ، فإنه مىت بقي من الوقت الذي ظـن               
هالكه فيه وقت مبقدار الفعل وجب عليه أداء الفعل ، وتضيق عليه وقته ،              

  معلالً -) ٢(قال صفي الدين اهلندي     . وال جيوز له تأخريه عن ذلك الوقت        
بالتضييق بغلبة الظن بعدم البقـاء إىل       :  أي   -إذ لو مل يقل به       : " -لذلك  

إنه جيوز للمكلف التأخري أبـداً ، وهـو         :  فإما أن يقـال     -آخر الوقت   
إنه جيوز له التـأخري     : باطـل ؛ ألنه يقتضي أن ال يكون واجباً ، أو يقال            
ني ذلك الزمان بعالمة    إىل زمان معني ، وال جيوز التأخري عنه من غري أن يع           

                                                           
   .١/٢١٧ ، البحر احمليط ١/٩٨اإلبـهاج: انظر ) ١(
، ) صفي الدين اهلنـدي     ( ، امللقب بـ     بن حممد األرموي ، أبو عبداهللا        محممد بن عبدا لرحي   : هو  ) 2(

هـ ، مث انتقل إىل اليمن ، مث احلجاز ، فمصر ، مث استوطن دمشق ، كانت له                  ٦٤٤ولد باهلند سنة    
اية الوصول يف دراية األصول ، والفائق يف        : مناظرات مع شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ومن مصنفاته          

  .هـ ٧١٥ا ، تويف سنة أصول الفقه ، والزبدة يف علم الكالم ، وغريه
  . ٩/١٦٣ ، طبقات الشافعية الكربى٦/٣٧، شذرات الذهب٥/٢٦٢الدرر الكامنة: انظر ترمجته يف 
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٢١٩  

وأمارة ، أو تعيني خلصوصيته ، وهو أيضاً باطل ؛ ألنـه تكليـف مـا ال                 
 مل يبـق إال ما ذكرنــا       نوإذا بطـل هـذان االحتـماال   ... يطـاق  

  .) ١(" من االحتمال 

                                                           
  . ٥٦٥ -٢/٥٦٤نـهاية الوصول ) 1(
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٢٢٠  

  
  : املطلب الثاين 

  :التخيري يف إيقاع املندوب بني أزمنة متعددة 
  

  :من التخيري يف أمرين سيكون احلديث عن هذا النوع 
  :التمثيل هلذا النوع من التخيري : األمر األول 
التخيري يف صالة السنة القبلية بني أجزاء الوقت الواقـع          : املثال األول   

بني دخول وقت الفريضة وفعلها ، والبعدية بني أجزاء الوقت الواقع بـني             
  :فعل الفريضة وخروج وقتها 

خلمس شرع هلن سنناً راتبة ؛ لتكميـل        ملا فرض اهللا تعاىل الصلوات ا     
تلك الفرائض ن ملا يعرض فيهن من النقص ، وليتنشط املـصلي ـن ،               

  . ) ١  (ويتفرغ قلبه للفريضة
الصلوات املفروضة منها ما تكون سنتها قبلها ، ومنها ما تكون سنتها            
 بعدها ، ومنها ما تكون سنتها قبلها وبعدها ، وقد جاء ذكرهن مفصالً يف             
حديث عائشة رضي اهللا عنها ، ملا سئلت عن صالة رسول اهللا صـلى اهللا               

كان يصلي يف بييت قبل الظهر أربعاً ،        : ( عليه وسلم ، عن تطوعه ، قالت        
مث خيرج فيصلي بالناس ، مث يدخل فيصلي ركعتني ، وكان يصلي بالنـاس              

                                                           
   .٦/١٥شرح مسلم للنووي : انظر ) 1(
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بييت املغرب ، مث يدخل فيصلي ركعتني ، ويصلي بالناس العشاء ، ويدخل             
وكـان إذا طلـع     :  ، مث قالت     - مث ذكرت صالة الليل      -فيصلي ركعتني   

  . ) ١() الفجر صلى ركعتني 
فإذا أراد املكلف أن يصلي السنة القبلية فإنه يكون خميراً يف إيقاعها يف             
أي جزء من أجزاء الوقت الواقع بني دخول وقت الفريضة وفعلـها ، وإذا              

إنه يكون خميراً يف إيقاعها يف أي جـزء مـن         أراد أن يصلي السنة البعدية ف     
أجزاء الوقت الواقع بني فعل الفريضـة وخـروج وقتـها ، قـال ابـن              

كل سـنة قبل الصالة فوقتها من دخول وقتها         : " - رمحه اهللا    -قـدامة  
إىل فعل الصالة ، وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصالة إىل خروج وقتها              

 ")٢ (.  
  

  :التخيري يف صيام ست من شوال بني أيام شهر شوال : املثال الثاين 
، ملا روى أبو    ) ٣(يستحب ملن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال          

 رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم            )١(أيوب األنصاري   

                                                           
  ) . ٧٣٠( ، برقم ٦/١٤، ... جواز النافلة : رواه مسلم ، كتاب صالة املسافر وقصرها ، باب ) 1(
   . ٣/٥٠٤ ، اموع شرح املهذب١/٦٣٦بدائع الصنائع: وانظر  . ٢/٥٤٤املغين البن قدامة ) 2(
وهو مذهب الشافعية واحلنابلة ، وذهب احلنفية واملالكية إىل كراهة صومها ؛ خوفاً مـن البدعـة ،                  ) 3(

لسنة ثبتت يف ذلك    وذلك بأن يلحقها اجلهال بفريضة رمضان ، ولكن هذا ليس بدليل قائم ؛ ألن ا              
  . بال معارض 

= 

٢٢١  
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٢٢٢  

من صـام رمضـان ، مث اتبـعه ستاً مـن شــوال ، كـان              : ( قال  
  .) ٢ () كصـيام الدهر 

لف خمير يف صومها بني أيام شهر شوال ؛ ألن الـنيب صـلى اهللا       واملك
عليه وسلم جعلها يف شهر شوال ، ومن املعلوم أن الوقــت املـضروب              

 أكثر من وقت العبادة ، فدل ذلك على أن          - وهو شهر شوال     -للعبـادة  
املكلف خمير يف إيقاع تلك العبادة يف أي جزء من أجزاء الوقت املضروب             

  .  )٣(هلا 
  

  :ثبوت هذا النوع من التخيري : األمر الثاين 

                                                           
= 

 ، اــموع شــرح      ١٠/٢٥٦ ، االسـتذكار   ١/٢٠٦ ، املوطـأ   ٢/٢١٥بدائع الصنائع : انظر  
   .٤/٤٣٨ ، املغين البن قدامة٤٢٨ -٦/٤٢٦املهذب

 ، النجاري ، السيد الكبري ،       يخالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة ، أبو أيوب األنصاري ، اخلزرج            : هو) 1(
ول صلى اهللا عليه وسلم بالرتول عليه يف بين النجار إىل أن بنيت له حجرة سودة ،                 الذي خصه الرس  

هــ ،   ٥٢وبىن املسجد الشريف ، شهد العقبة وبدراً وما بعدها ، تويف غازياً يف القسطنطينية سنة              
   .هـ ، ودفن يف أصل حصن القسطنطينية ٥٠سنة: وقيل 

  .٨/٦٠ البداية والنهاية  ،٢/٤٠٢سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف 
   . ١٦٨ص : سبق خترجيه ، انظر ) 2(
 ، شـرح صحيــح مـسـلم       ٤/٤٤٠ ، املغين البن قدامة    ٦/٤٢٧اموع شرح املهذب  : انظر  ) 3(

   .٨/٨١للنووي 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

   

٢٢٣  

التخيري يف إيقاع الفعل بني أوقات متعددة كما يكون يف الواجــب            
  .) ١( - رمحه اهللا -يكون يف املندوب ، كما قال الزركشي 

لكن مل أر من ذكر خالفاً بني العلماء يف ثبوت هذا النوع من التخيري              
ين للتخيري يف إيقاع الواجـب بني أوقـات        ، والذي يفهم من دليل املنكر     

أم جيوزون هذا النوع من التخيري ؛ ألم استدلوا على إنكـار            : متعددة  
التخيري يف الواجـب بأن التخيري ينايف الوجوب ؛ ألن الواجب ال جيـوز            

، لكن  ) ٢(تركه ، والتخيري يقتضي أنه جيوز تركه يف اجلزء األول من الوقت             
 يرد على هذا النوع من التخيري ؛ ألن املندوب جيوز تركه ،             هذا الدليل ال  

  .فال ينافيه التخيري ، واهللا تعاىل أعلم 
  
  

  

                                                           
  ) .٣( هامش ١/١١٨طه العلواين على احملصول/  ، تعليق د ١/٢٢٢البحر احمليط: انظر ) 1(
  .  وما بعدها ١٧٩ص : يلهم هذا مع اجلواب عليه ، انظر تقدم الكالم عن دل) ١(
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  ٢١٩  

  
  
  

  املبحث الثالث 
التخري بني املكلفني فيمن يقوم بامتثال 

  املأمور به

  
  :ويشمل متهيداً وثالثة مطالب 

  .يف تقسيم املأمور به باعتبار املكلفني : متهيد 
  .التمثيل هلذا النوع من التخيري : املطلب األول 
  .املخاطب ذا النوع من التخيري : املطلب الثاين 

ـّن إتـمامه على من شرع فيه ت: املطلب الثالث    . عي
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  : متهيد 

  :يف تقسيم املأمور به باعتبار املكلفني 
  

ينقسم املأمور به ذا االعتبار إىل معني وكفائي ، وسيكون الكالم عن            
  :هذين القسمني يف األمرين التاليني 

  :تعريف كل منهما ، وحكمه ، وبيان املقصود منه : األمر األول 
ما طلب الشارع إيقاعه من     : "  مأمور به معني ، وهو       :القسم األول   
، فإن كان طلب الشارع طلباً جازماً فهو واجــب          " كل مكلف بعينه    

معني ، جيب على كل مكلف بعينه أن يفعله ، كالصلوات اخلمـس ، وإن               
كان طلب الشارع طلباً غري جازم فهو مندوب معني ، يسن لكل مكلف             

  .وء والصالة بعينه أن يفعله ، كسنن الوض
فاملقصود من هذا املأمـور به هو حصـول ذلك الفعل من مكلـف            

  .بنفسه ، وال يقوم غريه مقامه 
  

ما طلب الشارع إيقاعه من     : " مأمور به كفائي ، وهو      : القسم الثاين   
، فإن كان طلب الشارع طلباً جازماً فهو        " املكلفني من غري نظر إىل فاعله       

كلفني أن يفعلوه ، فإذا قام به منهم من يكفي          واجب كفائي ، جيب على امل     
سقط وجوبه عن الباقني ، وإال استحق مجيعهم اإلمث ، كصالة اجلنـازة ،              
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وإن كان طلب الشارع طلباً غري جازم فهو منـدوب كفـائي ، يـسن               
للمكلفني أن يفعلوه ، وإذا قـام به منهم من يكفي حـصلت الـسـنة              

  .بفعلهم ، كابتداء السـالم 
صود من هذا املأمور به هو حتصيل مصلحة الفعل ، من غري نظـر              فاملق
، فالفعل يسقط بأي طائفة خيتارها املكلفون بشرط أن يتأدى          ) ١ (إىل فاعله 

ا الواجب ؛ ألن الشارع مل حيدد طائفة بعينها ، وهلذا عد بعض العلمـاِء               
 جعلوه مـن    الواجب على الكفاية من الواجبات اليت وقع فيها ختيري ؛ وهلذا          

، قال القرايف   ) ٢(الواجبات اليت يكون اخلـطاب فيها متعلقاً بالقدر املشترك         
إن اخلطاب متعلق يف الكفاية باملـشترك       : إمنا قلت    : " - رحـمه اهللا    -

ألن املطلوب فعل إحدى الطوائف ، ومفهوم إحـدى الطوائـف قـدر            
ء مشترك بينها   مشترك بينها ؛ لصدقه على كل طائفة ، والصادق على أشيا          

 ")٣( .   
والواجب إذا كان اخلطاب فيه متعلِّقاً بالقدر املشترك فـإن املكلـف            
يكون خميراً  فيه بني أفراده اليت يكون مفهوم أحدها هو القدر املـشترك ،               

                                     
 ، شــرح الكوكـب      ١٥٨ -١٥٥ ، شرح تنقيح الفصـول ص       ١/٢٥١تشنيف املسامع : انظر  ) 1(

  .١/١٠٠ ، اإلبـهاج١/١٨٧ ، سلم الوصول ٧٤ ، التمهيد لإلسنوي ص ١/٣٧٤املنري
   .١/٢٣٩ ، حاشية العطار على شرح احمللي جلمع اجلوامع١/٢٥٥تشنيف املسامع: انظر ) ٢(
   .١٥٥شرح تنقيح الفصول ص ) ٣(
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ويكون املطلوب بعضاً غري معني من تلك األفراد ، وهلذا قاسوا الواجـب             
   .)١(الكفائي على  الواجـب املخيـر 

والشك أن التخيري واقع يف الواجب الكفائي ؛ ألننا نعلـم أن املـراد              
اغسـلوه مباء  : ( بقولـه صلى اهللا عليه وسـلم يف الذي مات وهو حمرم           

أن أي طائفة من املسلمني قامت بـذلك         : )٢() وسدر ، وكفنوه يف ثوبيه      
ا يكون قد   أجزأت ، وملا مل حيدد الرسول صلى اهللا عليه وسلم طائفةً بعينه           

ترك حتديدها هلم ، فيجب عليهم أن خيتاروا أي طائفة منهم يتـأدى ـا               
الواجب ، فالتخيري هنا مل يفهم من صيغة صرحيـة ، ولكن فُهم من الزم              
القول ، وهلذا نص بعض األصوليني على ختيري األمة يف عقد اإلمامـة ألي              

ن أمر األمة بعقدها    ، مع أ  ) ٣(رجل شاءوا ، إذا استوت أحواهلم يف صفاا         
 ، فيعترب الواجب الكفائي واجباً خميراً ، لكن ختيري          )٤(من الواجب الكفائي    

املكلفني فيه وقع فيما بينهم ، كما أن الواجب املوسع يعترب واجباً خميـراً ،               
وختيري املكلفني فيه وقع يف الوقت ، لكن سمي األول واجبـاً كفائيـاً ،               

 بعد أن ذكر األجنـاس العشرة اليت       –اً ، قال القرايف     والثاين واجباً موسع  
يكون متعلق اخلطاب فيها هو القدر املشترك ، وذكر منها الواجب املخير            

                                     
   .٢/٤٠٧ ، شرح خمتصر الروضة٢/٩٢املستصفى : انظر ) ٤(
، ومـسلم ،    ) ١٢٠٦( ، بـرقم     ١/٤٢٥الكفن يف ثوبني ،     : رواه البخاري ، كتاب اجلنائز ، باب        ) ١(

  .، واللفظ له ) ١٢٠٦( ، برقم ٨/١٧٨ما يفعل باحملرم إذا مات ، : كتاب احلج ، باب 
   .٢٠٩ ، إحكام الفصول ص ٢/١٥٢التقريب واإلرشاد : انظر ) ٢(
   .٦٤٩ ، األشباه والنظائر للسيوطي ص ٢/٣١٣التقريب واإلرشاد : انظر ) ٣(
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فهذه أجنـاس عشـرة اشـتركت كلها     : "  قـال   –واملوسع والكفائي   
يف تعلُّق الوجـوب مبعىن كلي ، واخـتص كل واحـد منها خبصـوص           

إذا كان احلكم يف األبواب كلها متعلـق        : ل القائل   وبه جنيب عن القو   ... 
بالقدر املشـترك ، فليكن الكل واجباً خميراً ، فلم اختلفت األســماء ؟             

 قـد   – الذي هو تعلُّق بالقدر املشـترك       –أن هذا القدر العام     : فنجيب  
حصل حتته أجناس كليةٌ مشتركةٌ بني أفرادها ، ولكل جنسٍ مـن هـذه              

ص عام مشترك فيه بني أفراد ذلك اجلـنس ، واألصـل إذا            األجناس خصو 
اختلفت احلـقائق الكلية ، أو اجلزئية أن ختتلف  األمساء لغةً ، واصطالحاً             
؛ حىت حتصـل فائدة التعبري عن خصوص كل حقيقة كانت جنـساً ، أو              

   .)١(" شخصاً 
     

  : املفاضلة بينهما : األمر الثاين 
أن املأمور  : األول   : )٢(ضلة بينهما على قولني     اختلف العلماء يف املفا   

  .أن املأمور به الكفائي أفضل : به املعين أفضل ، والثاين 
  

  .  أن املأمور به املعين أفضل: القول األول 
                                     

   .١٤٦ -٢/١٤٤الفروق ) ١(
املفاضلة بني الواجـب العـيين والكفـائي ،         : سواء كان املأمور به واجباً أم سنة ، فيشمل اخلالف           ) 2(

  . ملندوب العيين والكفائي واملفاضلة بني ا
  .٧٧ ، التمهيد لإلسنوي ص ١/٢٤١شرح احمللي جلمع اجلوامع: انظر 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٢٤  

  .) ١(وبه قال مجهور أهل العلم 

                                     
 ١٨٧ -٢/١٨٦طه العلواين علـى احملـصـول     /  ، تعليق د     ١/٣٧٧شـرح الكوكب املنري  : انظر  ) 1(

 ) .١٣(هامش 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٢٥  

واستدلوا على ذلك بشدة اعتناء الشارع به ؛ ألنه قصد حصوله مـن             
  .) ١(كل مكلف 

  
  .أن املأمور به الكفائي أفضل : لقول الثاين ا

، وابنه   ، وأبو حممد اجلويين      وبه قال األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين       
  .) ٢ (إمام احلرمني 

                                     
  .١/٢٣٧شرح احمللي جلمع اجلوامع : انظر ) 1(
 ، امـوع شـرح      ٧٧ -٧٥ح احمللي ، التمهيد لإلسـنوي ص        مع شر ١/٢٣٧مجع اجلوامع : انظر  ) 2(

   .٦٤٤ ، األشباه والنظائر للسيوطي ص ١/١١٢ ، األشباه والنظائر البن الوكيل١/٤٥املهذب
إبراهيم بن حممد بن إبراهيم اإلسفراييين ، الشافعي ، األصويل ، املـتكلم ،              : وأبو إسحاق اإلسفراييين هو     

، أحد اتهدين يف عصره ، وصاحب املصنفات الباهرة ،          )  ركن الدين    (أبو إسحاق ، امللقَّب بـ      
جامع اخللـي يف    : رحل يف طلب احلديث ، وبنيت له يف نيسابور مدرسة مشهورة ، ومن مصنفاته               

أصول الدين ، والرد على امللحدين ، والتعليقة النافعة يف أصول الفقـه ، تـويف بنيـسابور يـوم                    
  .، مث نقل تابوته إىل إسفرايني ، ودفن هناك مبشهده هـ ٤١٨عاشـوراء من سنة 

 ، البداية   ١٧/٣٥٣ ، سري أعالم النبالء      ١/١٧٠طبقات الشافعية البن قاضي شهبة    : انظر ترمجته يف    
   .١٢/٢٦والنهاية 

عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا الطائي اجلويين ، والد إمـام احلـرمني ، شـيخ                  : وأبو حممد اجلويين هو     
فعية ، كان فقيهاً ، مدققاً ، حمققاً ، حنوياً ، مفسراً ، وكان جمتهـداً يف العبـادة ، زاهـداً ،                   الشـا

: وشديد االحتياط لدينه ، ومهيباً بني التالمذة ، وصاحب جد ووقار وسكينة ، ومـن مـصنفاته                  
  .هـ ٤٣٨التبصرة ، والتذكرة يف الفقه ، والتفسري الكبري ، وغريها ، تويف سنة 

 ، البداية   ١٧/٦١٧ ، سري أعالم النبالء      ١/٢٠٩طبقات الشافعية البن قاضي شهبة      :مجته يف   انظر تر 
  .١٢/٥٩والنهاية 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٢٦  

مجيـع  : واستدلوا على ذلك بأن فرض الكفاية يصان بقيام البعض به           
منـا  املكلفني عن اإلمث املترتب على تركهم له ، خبالف فرض العني فإنـه إ             

القائم به فقط ، وال شك يف رجحان من حـلَّ           : يصان بالقيام به عن اإلمث      
  . حمل املسلمني أمجعني يف القيام مبهم من مهمات الدين 

وأما كون سنة الكفاية أفضل من سنة العني فلسقوط الطلب عن الكل            
  .) ١(بقيام البعض 

  
  :الترجيـح 

هو أن املأمور به العـيين       هو القول األول ، و     - واهللا أعلم    -الراجح  
أفضل ؛ ألن طلب اهللا تعاىل له من كل مكلف دليـل على شدة حمبته له ،                

  . وما كان هللا أحب فهو أفضل 
وألنه تتكرر مصلحته بتكرره ، كالصلوات اخلمس ، فإن مـصلحتها           
اخلضوع هللا ، وتعظيمه ، ومناجاته ، والتذلل واملثول بني يديـه ، وهـذه               

ا تكررت الصالة ، خبالف الكفائي الـذي ال تتكـرر           اآلداب تتكرر كلم  
مصلحته بتكرره ، كإنقاذ الغريق ، وال شـك أن ما تكررت مـصلحته             

  .) ٢(بتكرره أفضل مما ال تتكرر مصلحته بتكرره 

                                     
 ، امـوع شـرح      ٧٦ ، التمهيد لإلسنوي ص      ٢٤١ و   ١/٢٣٧شرح احمللي جلمع اجلوامع   : انظر  ) 1(

  .٢/١٨٧طه العلواين على احملصول/  ، تعليق د ١/٤٥املهذب
  .١/٣٧٤كب املنريشرح الكو: انظر ) 2(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٢٧  

  
  

  : املطلب األول 
  :التمثيل هلذا النوع من التخيري 

  
 يف  سـأذكر له مثـالني ، األول يف املأمور به الواجـب ، والثـاين            

  :املأمور به املندوب 
  :التخيري بني املكلفني فيمن يقوم بتجهيز امليت : املثال األول 

 - رمحه اهللا    -جتهيز امليت فرض كفاية باإلجـماع ، قال النـووي         
غسـل امليت ، وتكفينه ، والصـالة عليه ، ودفنه فروض كفاية بال            : " 

 ، أن رجالً كان مـع       ، ملا رواه ابن عبـاس رضي اهللا عنهما       ) ١(" خالف  
الرسول صلى اهللا عليه وسلم حمرماً ، فوقصته ناقته ، فمات ، فقال رسول              

... ) اغسلوه مباء وسدر ، وكفنوه يف ثوبيـه         : ( اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
 ملا أُيت جبنازة رجل عليه ديـن        -، وقوله صلى اهللا عليه وسلم       ) ٢(احلديث  

، فأمر صلى اهللا عليـه      ) ٣() احبكم  صلوا على ص   : ( -ومل يترك شـيئاً    

                                     
 .٢٨ -٦/٢٥ ، الشرح الكبري٨/١٨٠شرح مسلم للنووي : وانظر  . ٥/١١٢اموع شرح املهذب) 1(
  .٢٢٢ص : سبق خترجيه ، انظر ) 2(
 ، برقـم   ٢/٧٩٩إذا أحال ديون امليت على رجل جاز ،         : رواه البخاري ، كتاب احلوالت ، باب        ) 3(

)٢١٦٨. ( 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٢٨  

وسلم بتغسيل امليت ، وتكفينه ، والصالة عليه ، فيجب علـى املكلفـني              
القيـام بذلك ، وملا مل حيدد الشارع طائفة معينة من املكلفني تقوم ـذه              
األمور دلَّ ذلك على أن اخليار هلم ، فأي طائفة منهم قامت ا فإن األمر               

  .جوب عن الباقني قد سقط يكون قد امتثل ، والو
  

  :التخيري بني املكلفني فيمن يبدأ بالسالم : املثال الثاين 
السالم من اآلداب اإلسـالمية اليت أمر ا الشـرع ، ومن ذلك قوله            

يسلم الراكب على املاشي ، واملاشي على القاعد        : ( صلى اهللا عليه وسلم     
ء على أن ابتداء السالم سنة ،       ، وقد أمجع العلما   ) ١() ، والقليل على الكثري     

، فإن كان املسلِّم مجاعة فهو سنة كفاية يف حقهم ، إذا            ) ٢(وأن رده واجب    
سلَّم بعضهم حصلت سنة السالم ، وسقط الطلب عن الباقني ، لقول النيب             

يجزيء عن اجلــماعة إذا مـروا أن يـسلَّم          : ( صلى اهللا عليه وسـلم     

                                     
، )٥٨٧٨( ، برقم    ٥/٢٣٠١يسلم الراكب على املاشي ،      : ستئذان ، باب    رواه البخاري ، كتاب اال    ) 1(

 ، برقم   ١٤/١٩٩يسلم الراكب على املاشي والقليل على الكثري ،         : ومسلم ، كتاب السالم ، باب       
 .، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ) ٢١٦٠(

 ،  ٤/٤٦٠ب ، اموع شـرح املهـذ      ٤/٣٠١ ، سبل السالم   ١٤/٢٠٠شرح مسلم للنووي  : انظر  ) 2(
  .٥/٢٨٩التمهيد البن عبدالرب 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٢٩  

ن النيب صلى اهللا عليه وسلم واحداً منـهم دلّ          ، فلما مل يعي   ) ١() أحـدهم  
  .) ٢ (على أن اخليار هلم يف ذلك ، ويكون سالم أي واحد منهم جمزئاً

  

                                     
 ، برقـم   ١٤/٧٩ما جـاء يف رد واحد عن اجلـماعة ،         : رواه أبو داود ، أبـواب السالم ، باب         ) 1(

إرواء الغليـل : انظر  . - رمحه اهللا    -، عن علي رضي اهللا عنه ، واحلديث حسنه األلباين           ) ٥١٩٩(
٣/٢٤٢.  

 ، امـوع شـرح      ١٤/١٩٩ ، شرح مسلم للنـووي     ١/١١٦بن الوكيل األشباه والنظائر ال  : انظر  ) 2(
  .٤/٤٦٠املهذب



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٣٠  

  
  : املطلب الثاين 

  :املخاطب ذا النوع من التخيري 
  

أن املخاطب بـه كـل      : األول  : اختلف العلماء يف ذلك على قولني       
  . ضهم أن املخاطب به بع: املكلفني ، والثاين 

  
  .أن املخاطب به كل املكلفني : القول األول 

  .) ٣(، وغريه ) ٢(، واختاره أبو بكر الباقالين ) ١(وبه قال اجلمهور 
  

  :واستدلوا مبا يلي 
أن املكلفني لو فعلوه مجيعاً ألثيبوا ثواب الفرض مجيعاً         : الدليل األول   

 ،  -ا إذا كان سنة      فيم - ، وألثيبوا ثواب السـنة      - فيما إذا كان فرضاً      -
 ، ولو مل يكن املخاطب به       - فيما إذا كان فرضاً      -ولو امتنعوا ألمثوا مجيعاً     

                                     
 ،  ٢٥٧ و   ١/٢٥٤ ، تشنيف املـسامع    ١/٣٧٥ ، شرح الكوكب املنري    ٢/٢١٣تيسري التحرير : انظر  ) 1(

  .١/٢٤١ ، شرح احمللي جلمع اجلوامع٢٧ ، غاية الوصول ص ١/١٩٤سلم الوصول
  .٢/٣١٢اإلرشاد والتقريب: انظـر ) 2(
مع التيسـري ، القواعد والفوائد األصولية      ٢/٢١٣ ، التحرير  ١/١٠٠ ، اإلاج  ٢/٩٢املستصفى: انظر  ) 3(

  .١٢ص 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

كل املكلفني ملا أثيبوا مجيعاً فيما إذا فعلوه مجيعاً ، وملا أمثوا مجيعاً فيمـا إذا                
  . ) ١ (تركوه مجيعاً

  
 أنه لو مل يكن مطـلوباً من اجلـميع لضـاع املأمور        : الدليل الثاين   

اعتمد كل  " إنه مطلوب من البعض     : " به وتعطل بالكلية ؛ ألننا إذا قلنـا        
  .) ٢(مكلف على غريه يف فعله 

  
  .) ٣(أن املخاطب به البعض : القول الثاين 

  .) ٥(، وتاج الدين السبكي ) ٤(وبه قال البيضاوي 

                                     
 .١/١٩٧ ، اية السول٢/٢١٣ ، تيسري التحرير٢/٩٣املستصفى: انظـر ) 1(
  .٢/٤٠٧ ، شرح خمتصر الروضة ٢/١٣٩الفروق : انظر ) 2(
إنه من  : بعض معني عند اهللا تعاىل ، وقيل        : عض مبهم ، وقيل     ب: وقد اختلفوا يف هذا البعض ، فقيل        ) 3(

  . قام به 
 مع حاشـية العطار ، شـرح تنقيح الفـصـول     ٢٤٠-١/٢٣٩شرح احمللي جلمع اجلوامع     : انظر  
طـه العلواين على احملـصـول     / ، تعليق د    ٢٧ ، غاية الوصول ص      ١/٢٢٨ ، نثر الورود   ١٥٥ص  
٢/١٨٧.  

 .مع سلم الوصول ١/١٨٥ولنـهاية الس: انظـر ) 4(
  .مع تشنيف املسامع ١/٢٥٤مجع اجلوامع: انظر ) 5(

إن املخاطب به   : " إنه يقول   : وقد اختلف النقل لرأي فخر الدين الرازي يف هذه املسألة ، فمنهم من قال               
، والسبب يف ذلك هو أن عبارته       " إن املخاطب به البعض     : " إنه يقول   : ، ومنهم من قال     " الكل  
  . احملصول حمتملة هذا وهذا ، ولذلك وصفها الزركشي باالضطراب يف

= 

٢٣١  



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٣٢  

  :واستدلوا مبا يلي 
فروا كافة فلـوال    وما كان املؤمنون لين   { : قوله تعاىل   : الدليل األول   

نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا             
  .) ١(} إليهم لعلهم حيذرون 

  
أنه سبحانه أوجب النفري على طائفـة مـن    : ووجه االستدالل باآلية    

املؤمنني غري معينة ، فدل ذلك على أن املخاطب باملأمور به الكفائي بعض             
  .غري معني 

  
بأننا ال نسلم أن اآلية تدل على أن اإلجياب علـى           : ب عن ذلك    أجي

ومـا  { : بعض غري معني ، بل على اجلميع ، بدليل أوهلا وهو قوله تعاىل              
: ، فهو خطاب جلميع املؤمنني ، وقوله تعاىل         } كان املؤمنون لينفروا كافة     

حممول على الـبعض املنتـدب ،       } فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة        { 
أوجبت النفري اجلميـع    : سقاط الفرض عن اجلميع ، فكأنه قال سبحانه         إل

                                     
= 

مع تشنيف املسامع ، حاشية اجلوهري علـى غايـة          ١/٢٥٤ ، مجع اجلوامع   ٢/١٨٥احملصول: انظر  
  .١/٢٣٨ ، حاشية العطار على شرح احمللي جلمع اجلوامع٢٨الوصول ص 

 . ، من سورة التوبة ١٢٢اآلية رقم ) 1(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٣٣  

 الفـرض عـن     طفلوال نفر من كل فرقة منكم طائفة حلصل املقصود وسق         
  .) ١(اجلميع 

لو كان مطلوباً من اجلميع مل يسقط إال بفعل اجلميع ،           : الدليل الثاين   
 بفعـل   وملا سقط بفعل البعض ؛ إذ املطلوب من الشخص ال يسـقط عنه           

غريه ، فسقوطه بفعل البعض دليل على أنه مطلوب من الـبعض ال مـن               
  .اجلميع 
  

بأن سقوطه بفعل البعض حلصول املقصود ، وهـو         : أجيب عن ذلك    
وجود الفعل ، وإذا حصل املقصود سقط الطلب ؛ ألن طلب غسل امليت             
وتكفينه مثالً عند القيام به من طائفة أخرى أمر بتحصيل احلاصل ، وهـو              

  . ) ٢ (حمال
  

قياس هذا النـوع من التخيـري على التخيـري بني        : الدليـل الثالث   
  .الواجـبات 

كما جيوز أن يكون املكلَّف به يف التخيري بني الواجبـات           : بيان ذلك   
 جيوز أن يكـون هنـا   - كإحدى خصال كفارة اليمني   -بعضاً غري معني    

                                     
  .٢/٤٠٧ ، شرح خمتصر الروضة ١/٢٥٥ملسامع تشنيف ا: انظر ) 1(
مـع ســلم    ١/١٩٦ ، اية الـسول    ٢/٢١٣ ، تيسري التحرير   ١/٤٠٦شرح خمتصر الروضة  : انظر  ) 2(

  .١/٢٣٨الوصول ، حاشية العطار على شرح احمللي جلمع اجلوامع



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٣٤  

كلَّف بـه مـن متعلقـات       بعضاً غري معني من املكلفني ؛ ألن املكلَّف وامل        
التكليف ، فكما جاز أن يكون أحدمها بعضاً غري معني ينبغي أن جيـوز يف               

  .اآلخر 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٣٥  

  :أجيب عن ذلك من وجهني 
أن تكليف بعض غري معني حمال ؛ ألن املكلف ينبغـي           : الوجه األول   

أن يعلم أنه مكلف ، خبالف التكليف ببعض غري معني ، فإن ختيري املكلف              
  . يوجب تعذر االمتثال بني فعلني ال

أن تكليف بعض غري معني يفضي إىل تعطيل املأمور به          : الوجه الثاين   
بالكلية ؛ للتواكل ، خبـالف التكليف ببعض غري معني فإنه ال يفـضـي             

  .) ١(إىل ذلك 

  :نوع اخلالف 
اخلالف يف هذه املسألة لفظي ليس له مثرة ؛ ألن القولني صحيحان ،             

ر إىل املقصود بالذات من املأمور بـه الكفـائي ؛ ألن            ومآهلما واحد بالنظ  
القائل بأن املخاطب به هو البعض نظر إىل أنه يسـقط بفعل أي بعـض              
كان من املكلفني يتأدى م الواجب ، وال شك أن القائل بأن املخاطـب              
به هو الكل ال خيالفه يف ذلك ، والقائل بأن املخاطب به هو الكل نظر إىل                

 ، ويالم   - إذا كان فرضاً     - املكلفني يأمث إمث تارك الفرض       أن كل واحد من   
 فيما إذا تركوه مجيعاً ، وال شك أن القائل          - إذا كان سنة     -لوم تارك سنة    

بأن املخاطب به هو البعض ال خيـالفه يف ذلك ، فكان اخلـالف لفظياً ال              
  .) ٢(مثرة له 

                                     
  .٢/٤٠٧ ، شرح خمتصر الروضة ٢/٩٣املستصفى : انظر ) 1(
 .١/١٩٦ ، سلم الوصول١/٢٦قواطع األدلة: انظر ) 2(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٣٦  

  
  :  املطلب الثالث 

  :تعين إمتامه على من شرع فيه 
  

إذا شرع املكلف يف املأمور به على الكفاية هل يتعين عليه إمتامـه ،              
فيصري فرض عني فيما إذا كان فرضاً ، ويتأكد عليه طلب إمتامه ، فيـصري               

  .؟ ) ١(ندب عني فيما إذا كان ندباً ، أو ال 
  

أنه يتعني عليه إمتامـه ،      : األول  : اختلف العلماء يف ذلك على قولني       
ال يتعني عليه إمتامه إال يف اجلهاد ، وصالة اجلنازة ، واحلـج ،              أنه  : والثاين  

  .  والعمرة 
  

                                     
نص بعض العلماء على أن اخلالف يف هذه املسألة يشمل املندوب الكفائي كما يـشمل الواجـب                 ) 1(

  . الكفائي 
قـال حممـد األمـني       . ٢٨ ، غاية الوصول ص      ٢٤٢ -١/٢٤٠شرح احمللي جلمع اجلوامع   : انظر  

يصري فرض عني   :  أي   -تعين  اختلفوا فيما شرع على الكفاية ، هل ي        : " - رمحه اهللا    –الشنقيطي  
 أو ال -على من شـرع يف فعله إذا كان فرضاً ، ويصري ندباً على من شـرع يف فعله إذا كان ندباً             

  .١/٢٢٩نثر الورود"  يتعني ؟ 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٣٧  

  .يتعني إمتامه على من شرع فيه : القول األول 
  .) ٢(، وغريه ) ١(وبه قال تاج الدين السبكي 

  
  .بالقياس على واجب العني : واستدلوا على ذلك 

 عليـه   كما أن املكلف إذا شرع بواجب العني وجـب       : بيان ذلك   
إمتامه ، فكذلك إذا شرع بالواجب الكفائي ، جبـامع أن كالمها واجـب             

  قد 
  .) ٣(شرع فيه ، وقدر عليه ، فصار متعيناً 

  
بأن هذا بعيد ؛ إذ أكثر فروض الكفايات ال تتعين          : أجيب عن ذلك    

  .) ٤(بالشروع فيها كاحلرف ، والصناعات ، وصالة اجلماعة 
  

إمتامه على من شرع فيه إال يف اجلهاد ، وصالة          ال يتعني   : القول الثاين   
  .  اجلنازة ، واحلج ، والعمرة 

  .) ٢(، وغريه ) ١(وبه قال الغزايل 
                                     

 . مع شرح احمللي وحاشية العطار ١/٢٤٠مجع اجلوامع: انظر ) 1(
مع حاشية العطار ،    ١/٢٤١ي جلمع اجلوامع   ، شرح احملل   ٣١٨األشباه والنظائر للسيوطي ص     : انظر  ) 2(

  .١/٣٧٨شرح الكوكب املنري
  .١٨٨، القواعد والفوائد األصولية ص٢٨، غاية الوصول ص١/٢٤٠شرح احمللي على اجلمع: انظر ) 3(
  .٢٨غاية الوصول ص : انظر ) 4(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٣٨  

بأن القصد من فرض الكفاية هو حـصوله يف         : واستدلوا على ذلك    
اجلملة ، فال يتعني حصوله ممن شرع فيه ، والدليل على اختصاص هـذه              

  :ها ما يلي األمور بكوا تتعني بالشروع في
يأيها الذين آمنـوا إذا لقيتم الذين كفروا       { : أما اجلهاد فقوله تعاىل     

، وملا يف االنصراف عنه من كسر       ) ٣(اآلية  } ... زحفاً فال تولوهم األدبار     
قلوب ااهدين ، وأما صالة اجلنازة فألن يف عدم التعيني فيها هتك حرمة             

وأتــموا احلــج    { : له تعـاىل    امليت ، وأما احلج والعمرة فلعموم قو      
  .) ٥) (٤(} والعمرة هللا 

  
  :الترجيـح 

الذي يظهر يل رجحانه هو أن املأمور به الكفائي الذي قام دليل على             
وجوب إمتامه جيب إمتامه بالشروع فيه ، كاجلهاد ، والذي مل يقم دليـل              
على وجوب إمتامه فإنه ال جيب إمتامه ، كتكفني امليت ، ودفنـه ؛ ألنـه                

                                     
= 

 .٢٨ل ص  ، غاية الوصو١/٢٤١ ، شرح احمللي على اجلمع١/٢٥٠البحر احمليط: نقل عنه يف ) 1(
 .٢٨، غاية الوصول ص١/٢٤١، شرح احمللي على اجلمع٣١٨األشباه والنظائر للسيوطي ص : انظر ) 2(
 . ، من سورة األنفال ١٥من اآلية رقم ) 3(
 . ، من سورة البقرة ١٩٦من اآلية رقم ) 4(
اه والنظائر   ، األشب  ٢٨مع حاشية العطار ، غاية الوصول ص        ١/٢٤١شرح احمللي جلمع اجلوامع   : انظر  ) 5(

  .٣١٨للسيوطي ص 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٣٩  

بالنظر إىل الفروع الفقهية جند أن منها ما يتعني بالشروع فيها ، ومنها ماال              
 ؛ ألن   - رمحه اهللا    -يتعني ، وهلذا مل يرجح بعض العلماء شيئاً ، كالنووي           

هذه املسألة من القواعد اليت ال يطلق فيها الترجيح ، الختالف الترجيح يف             
  . )١(فروعها ، فال ميكن أن نضع هلا قاعدة 

  
  :وع اخلالف ن

 بناء على اخلالف ينب أصحاب القول األول        –اخلالف يف هذه املسألة     
جواز أخذ :  معنوي ، قد تأثرت به بعض الفروع الفقهية ، ومنها   -والثاين  

األجرة على حتمل الشهادة ، فمن قال إنه يتعني بالشروع قال ال جيوز أخذ              
ز أخذ األجرة علـى     األجرة على التحمل ؛ ألنه صار فرض عني ، وال جيو          

  .) ٢(فرض العني ، ومن قال ال يتعني أجاز األجرة عليه 
  

  : سبب اخلالف 
سبب اخلالف يف هذه املسألة هو أن بعض فـروض الكفايـة جيـب        
االستمرار من فاعلها فيها ، كإمتام صالة اجلنازة ، وكاالستمرار يف صـف             

                                     
  .٣١٨ ، األشباه والنظائر للسيوطي ص ١/٢٥٠البحر احمليط: انظر ) 1(
 .١/٢٣٠نثر الورود : انظر ) 2(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٤٠  

وض الكفاية ال   القتال ؛ ملا يف عدمه من كسر قلوب ااهدين ، وبعض فر           
  .) ١(جيب االستمرار فيها ، كالتمادي على حفظ القرآن بعد الشروع فيه 

  
  

  
  
  

  
  
  

  املبحث الرابع
  

  ختيري اتهد بني الدليلني املتعارضني يف 
                                     

 .١/٢٢٩نفس املصدر السابق : انظر ) 1(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٤١  

  
  االعمل بأحدمه

  



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٤٢  

  :حترير حمل الرتاع 
ال ميكن التعارض بني دليلني قطعيني اتفاقاً ؛ السـتلزام كـل            : أوالً  
  .ه منهما مدلول

ال ميكن التعارض بني دليلني أحدمها قطعي ، واآلخر ظين ؛ ألن            : ثانياً  
  .الظين ينتفي بالقطع بالنقيض 

التعارض بني دليلني ظنيني إن كان يف نفس اتهد فجــائز           : ثالثاً  
  :اتفاقاً ، وإن كان يف نفس األمر فقد اختلف العلماء يف جوازه على قولني 

  .وبه قال اجلمهور اجلواز ، : القول األول 
عدم اجلواز ، وبه قال اإلمـام أمحـد ، وأصـحابه ،             : القول الثاين   
  .) ٢( ، وتاج الدين السبكي ، وغريمها )١(واختاره الكرخي 

  

                                     
عبيداهللا بن احلسني بن دالل ، أبو احلسن الكرخي ، كان شيخ احلنفية يف العراق ، وصـل إىل                   : هو  ) ١(

املختصر ، وشرح اجلـامع الكبري : تهدين ، كان معروفاً بالزهد والورع ، من أهم مصنفاته طبقة ا
  .هـ ٣٤٠، وشرح اجلامع الصغري ، ورسالة يف األصول ، تويف سنة 

   . ٢/٣٥٨ ، شذرات الذهب ٢٠٠ ، تاج التراجم ص ١٥/٤٢٦سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف 
 ، التمهيـد    ٤٤٦ ، املـسودة ص      ٤/١٩٧ ، اإلحكام لآلمدي   ٤/٣٤٩طابالتمهيد أليب اخل  : انظر  ) 2(

 ،  ٣/٢٠٤ ، مناهج العقـول      ٤/٧٧ ، كشف األسرار     ٦/١١٣ ، البحر احمليط     ٥٠٥لإلسنوي ص   
 ، شرح الكوكب املنري   ٢/١٨٩ ، فواتح الرمحوت   ٢/٤٠٠ ، مجع اجلوامع     ٤/١٥٠١أصول ابن مفلح  

  .٣٧٨ -٢/٣٧٦ ، إرشاد الفحول٦٠٨ -٤/٦٠٧



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٤٣  

فإذا تعارض عند اتهد دليالن ظنيان ، وعجز عن الترجيح ، وحتير ،             
  ومل جيد دليالً آخر فهل يتخير بينهما ؟

أنـه يتخيـر    : األول  :  ذلك على أربـعة مذاهب      اختلف العلماء يف  
أمـا  : التوقف إىل أن يعلم الراجح منهما ، والثالث         : بينهما ، والثـاين    

  . التفصيل : يتساقطان ، ويطلب احلكم من موضع آخر ، والرابع 
  

  .أنه يتخير بينهما ، فيأخذ بأيهما شاء : املذهب األول 
، واختاره أبو بكـر     ) ٢(بعض الشـافعية   ، و ) ١(وبه قال بعض احلنفية     

  .) ٤(، وغريه ) ٣(الباقالين 
  

  :واستدلوا مبا يلي 
أن اتهد إذا تعارضا عنده دليالن يكون أمامه مخس         : الدليـل األول   

  :احتماالت ، وهي 
أن يعمل ما معاً ، وهذا باطل ؛ ألنه مجـع بـني             : االحتمال األول   

  .متناقضني 
                                     

  .٤/٣٤٤أصول اجلصاص :  انظر )1(
 .عامل الكتب :  ط ٤/٤٣٧ ، اية السول٥/٣٨٨ ، احملصول٢/١٦٩املستصفى: انظر ) 2(
  .٢٨١ و ٣/٢٦٤انظر التقريب واإلرشاد ) 3(
 ، أصــول ابـن      ٧٥٥ ، إحكام الفـصـول ص       ٦/١١٥ ، البـحر احمليط   ٢/٣٠٦املعتمد: انظر  ) 4(

 .٤/١٥٠٢مفلح



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٤٤  

 أن يسقطهما معاً ، وهذا باطل أيضاً ؛ ألنه يـؤدي            :االحتمال الثاين   
  .إىل تعطيل دليلني قد ثبتا 

أن يتوقف حىت يرد ما يرجح أحدمها ، وهو باطل          : االحتمال الثالث   
أيضاً ؛ ألن التوقف إىل غري غاية فيه تعطيـل لدليـلني قد ثبتا ، وميكن أن               

  .يكون احلكم يف املسألة ال يقبل التأخري 
أن يرجح أحدمها على اآلخر ، وهو باطل أيـضاً ؛           : لرابع  االحتمال ا 

  .ألنه حتكّم ، إذ ليس أحدمها بأوىل من اآلخر 
أن يتخري بينهما ، وهذا هو الصحيح ؛ ألن قـوة           : االحتمال اخلامس   

كل واحد منهما يف قوة اآلخر ، وليس أحدمها بأوىل من اآلخـر ، وهـو                
  .) ١(املطلوب 

  
 نسلم صحة االحتمال اخلامس ؛ ألن التخيري        بأننا ال : أجيب عن ذلك    

يلزم منه اجلمع بني النقيضني ، واطراح لكال الدليلني ، وكالمها باطل ، أما              
كونه مجعاً بني النقيضني فألن املباح نقيض احملرم ، فإذا تعـارض املبـيح              

ه واحملرم وخيرناه بني كونه حمرماً يأمث بفعله ، وبني كونه مباحاً ال يأمث بفعل             
  .كان مجعاً بينهما ، وذلك حمال 

وأما كونه اطراحاً لكال الدليلني فألنه إذا تعارض املوجـب واحملـرم            
وخيرناه فإننا قد أثبتنا حكماً ثالثاً غري حكم الدليلني ، وهـو التخـيري ،               

                                     
  .٣/٩٩٨ ، روضة الناظر٢/٤٤٨املستصفى: انظر ) 1(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٤٥  

فيكون اطراحاً هلما وتركاً ملوجبهما ، وألن يف التخيري بني املوجب واملبيح            
 فيصري عمـالً بالدليـل املبيـح عيناً ، وهو حتكّـم ،           رفعاً لإلجيـاب ،  

  .      ) ١(والتحكم باطل 
  

بـأن  " : أن التخيري بني املوجب واملبيح يرفع اإلجياب        : " ورد قوهلم   
الذي يرفع اإلجياب ويناقضه هو جواز الترك مطلقاً ، أما هنا فيجوز تـرك              

رك الواجب املوسع   الواجب بشرط قصد الدليل املسقط له ، كما جيـوز ت         
  .) ٢(أول الوقت بشرط العزم على فعله يف وسط الوقت أو آخره 

  
ما حكم العمل قبل أن يقصد      : " بأن يقال هلم    : وأجيب عن هذا الرد     

  ؟" العمل بأحدمها 
فقد مجعتم بني النقيضني ، " حكمه الوجوب واإلباحة معاً : " إن قلتم 

م الوجوب قبل القصـد وطـرحتم      فقد نفيت " حكمه التخيري   : " وإن قلتم   
ال حكم له قبل    : " دليله ، وأثبتم حكم اإلباحة من غري شرط ، وإن قلتم            

فهذا إثبـات حكم مبجرد الشهوة     " القصد ، وإمنا يصري له بالقصد حكم        

                                     
 ، الوصـول إىل     ٤/٣٥١ ، التمهيد أليب اخلطـاب     ٢/٣٠٩ ، املعتمد  ٣/١٠٠٠روضة الناظر : انظر  ) 1(

  .٤/١٩٩ ، اإلحكام لآلمدي٢/٣٥٢األصول
  .٤/١٩٩ ، اإلحكام لآلمدي٤/٣٥١ ، التمهيد أليب اخلطاب٤٥٢-٢/٤٥٠املستصفى: انظر ) 2(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٤٦  

واالختيار من غري دليل ، فإن الدليلني وجدا فلم يثبت هلما حكم ، وثبت              
  .) ١(ذا باطل مبجرد شهوته وقصده بال دليل ، وه

  .القياس على العامي الذي تعارضت عنده فتويان : الدليل الثاين 
العـامي إذا سـأل جمتـهداً عن حــكم ، فأفتــاه          : بيان ذلك   

 ، مث سأل جمتهداً آخر فأفتاه بالتحرمي ، فإن للعامي أن            - مثالً   –باجلـواز  
 خيتار أيهمـا    خيتار أيهما شاء ، فكذلك اتهد إذا تعارض عنده دليـالن         

  .) ٢(شاء 
  

  :أجيب عن ذلك من وجهني 
ال نسلم احلكم يف األصل املقاس عليـه ، حيـث إن            : الوجه األول   

العلماء اختلفوا يف العامي إذا أفتاه جمتهدان حبكمني خمـتلفني يف حادثـة             
يقبل قول أدينهما وأعلمهما ،     : يتخير ، وقيل    : واحدة على أقوال ، فقيل      

 إن شاء اهللا تعاىل     -لك ، وسيأيت بسط الكالم يف هذه املسألة         غري ذ : وقيل  
  .، وإذا كان األصل خمتلفاً فيه فال يقاس عليه ) ٣( -

  

                                     
  .٣/١٠٠١روضة الناظر: انظر ) 1(
  .٢/٤٤٨ ، املستصفى٤٤٩املسودة ص : انظر ) 2(
  .٢٦٣ص : انظر ) 3(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٤٧  

لو سلمنا جدالً أن األصل املقاس عليه متفق على حكمه          : الوجه الثاين   
  .فإن هذا القياس فاسد ؛ ألنه قياس مع الفارق 

ـظر يف األدلة ، ومل يتعبـده       أن العامي ليس أهالً للن    : ووجه الفرق   
الشارع باتبـاع موجب ظنه ، وهلذا ال حيتاج إىل الترجيح بني املفـتني ،              
وال يلزمه العمل بالراجح ، خبالف اتهد الذي يعترب من أهـل النظـر يف               
األدلة ، وهو مكلف بترجيح أحد الدليلني إذا تعارضا ، وقد تعبده الشارع             

  .) ١(باتباع موجب ظنه 
  
أن التخيري بني احلكمني قد ورد الشرع يف مواضع ،          : يـل الثالث   الدل

  :ومنها 
اإلطعام ،  : التخيري بني خصال الكفارة اليمني ، وهي        : املوضع األول   

ال يؤاخذكم اهللا يف اللغـو يف       { : والكسوة ، والعتق الواردة يف قوله تعاىل        
 عشرة مساكني من   أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان فكفارته إطعام       

  .) ٢(} أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوم أو حترير رقبة 
  

  .ختيري املصلي داخل الكعبة بني جدراا يف االستقبال : املوضع الثاين 

                                     
  .٣/١٠٠٢ ، روضة الناظر٤/٣٥٣التمهيد أليب اخلطاب: انظر ) 1(
 . ، من سورة املائدة ٨٩من اآلية رقم ) 2(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٤٨  

ووقوع التخيري يف الشـرع دليل على أن وقوعه بني الدليلني بالنسبة           
  .) ١(للمجتهد ليس ببعيد وال مبستنكر 

  
نا ال ننكر أن التخيري قد ورد يف الـشرع كمـا          بأن: أجيب عن ذلك    

مثلتم ؛ ألنه ليس فيه مجع بني نقضيني ، وإمنا الذي ننكره هو ما كان مؤدياً                
إىل اجلمع بني النقيضني ، كالتخيري بني الواجب وغري الواجب ، فإنه مل يرد              

  .) ٢ (به الشرع 
  

  .ن اآلخر أنه يتوقف إىل أن يعلم أن أحدمها أرجح م: املذهب الثاين 
     الشـافعية واختــاره بعـض      )٤(، واحلنـابلةُ   ) ٣(وبه قال بعض ، 

  .) ٥(األصـوليني 
  

                                     
 ، التمهيـد أليب     ٢/٣٠٧ ، املعتمـد   ٣/٢٧٩ ، التقريب واإلرشـاد    ٤/٣٤٥أصول اجلصاص   : انظر  ) 1(

 ، شـرح    ٣/٩٩٩ ، روضة الناظر   ٤/١٩٩ ، اإلحكام لآلمدي   ٢/٤٤٨، املستصفى  ٤/٣٥١اخلطاب
  .٣/٦٢٠خمتصر الروضة 

  .٣/٦٢٠ ، شرح خمتصر الروضة٣/١٠٠٣ ، روضة الناظر٤/٣٥٤التمهيد أليب اخلطاب: انظر ) 2(
. م   ، ونسبه اد ابن تيمية إىل الشافعية ، ونسبه ابن قدامـة إىل أكثـره               ١/٣٥٩شرح اللمع : انظر  ) 3(

  .٣/٩٩٨ ، روضة الناظر٤٤٦املسودة ص : انظـر 
 ، شرح خمتصر    ٣/٩٩٨ ، روضـة النـاظر   ٤/١٥٠١ ، أصـول ابن مفلح    ٤٤٦املسودة ص   : انظر  ) ٣(

   .٤/٦١٢ ، شرح الكوكب املنري٣/٦١٧الروضة
   .١٢١ ، قواعد األصول ومعاقد الفصول ص ٤/١٥٠١ ، أصول ابن مفلح٤٤٦املسودة ص : انظر ) ٤(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

بأن اتهد قد تعبده اهللا تعاىل باتباع موجب ظنه ، فـإذا            : واستدلوا  
تعارض دليالن ، ومل يستطع الترجيح بينهما ، وحتير ، فإنه يكون حينئذ ال              

  .) ١(ظن له ، فيجب عليه التوقف 
  

بأن التوقف إىل غري غاية باطل ؛ ألن فيه تعطـيالً           : ورد هذا املذهب    
  . للواقعة عن حكم ، ورمبا مل يكن احلكم قابالً للتأخري 

  
بأنه ال استحالة يف ذلك ، كما يتوقف اتهد إذا          : وأجيب عن ذلك    

  .) ٢(مل جيد دليالً ابتداء ، وكما يتوقف العامي إذا مل جيد مفتياً 
  
أن الدليـلني يتساقطان ، ويطلب احلكم من موضع        : ذهب الثالث   امل
  .آخر 

، واختاره شخ اإلسالم    ) ٤(، وبعض الشافعية    ) ٣(وبه قال أكثر احلنفية     
  .) ٥(ابن تيمية 

                                     
  .٣/١٠٠٣ ، روضة الناظر٢/٤٤٧املستصفى: نظر ا) 1(
  .٦١٩-٣/٦١٨ ، شرح خمتصر الروضة١٠٠١-٣/٩٩٩ ، روضة الناظر٦/١١٥البحر احمليط: انظر ) 2(
 ، التقريــر    ٢/١٨٩ ، فـواتح الرمحـوت     ٣/١٣٧ ، تيسري التحريـر    ٦٧١شرح املنار ص    : انظر  ) 3(

  .٣/٣والتحبري
  .١٤١الوصـول ص  ، غاية ٦/١١٥البحر احمليط: انظر ) 4(
   .٤/٦١٣ ، شرح الكوكب املنري٢٠/٢٠٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية: انظر ) 5(

= 

٢٤٩  



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٥٠  

  

                                     
= 

يرجـع إىل الـرباءة     : وقد اختلف أصحاب هذا املذهب يف احلكم الذي يرجع إليه بعد التساقط ، فقيل               
يرجـع إىل   : وقيـل   يرجع إىل احلكم الذي كان عليه األمر قبل ورود الدليلني ،            : األصلية ، وقيل    

  . فتوى عامل آخر يرتضى علمه ودينه 
 ٢٨/٣٨٨ ، جممع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ٣/١٣٧ ، تيسري التحرير   ٦/١١٥البحر احمليط : انظر  

  .٤/١٥٠٢، أصول ابن مفلح



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٥١  

  .بالقياس على تعارض البينتني : واستدلوا على ذلك 
 القاضي إذا تعارضت عنده بينتان فإنه يسقطهما ، فكذلك      : بيان ذلك   

اتهد إذا تعارض عنـده دليلني فإنه يسقطهما ، جبامع أن كالً من البينـة              
والدليل حيصل به إثبات احلكم ، فالبينة حيصل ا إثبات احلكم لصاحبها ،             
والدليل حيصل به إثبات احلكم الذي دل عليه ، فلما عارضت البينة بينـة              

  .) ١ (قطانأخرى تساقطتا فكذلك إذا عارض الدليل دليالً آخر يتسا

  
بأننا ال نسلم احلكم يف األصل املقاس عليه ؛ حيث          : أجيب عن ذلك    

أن القاضـي   : إن العلماء اختلفوا يف تعارض البينتني على مذاهب ، ومنها           
إذا تعارض عنده بينتان قسم املال بني اخلصمني ، ومعناه تصديق البينتني ،             

 ضاق احملل عن الوفاء     وتقدير أنه قام بكل واحد سبب كمال امللك ، لكن         
ما ، وال ترجيح ، فصار كما لو استحقاه بالشفعة ، إذ لكل من الشفيعني               
سبب كامل يف استحقاق مجيع الشقص املبيع ، لكن ضاق احملل ، فيـوزع              

  . ) ٢(عليهما ، وإذا كان األصل خمتلفاً فيه فال يقاس عليه 
  

                                     
 ، غاية الوصـول     ٦/١١٥ مع حاشية العطار ، البحر احمليط      ٢/٤٠٢شرح احمللي جلمع اجلوامع   : انظر  ) 1(

  .٣/٤٧٧ ، تشنيف املسامع ١٤١ص 
  .٢/٤٤٨املستصفى: انظر ) 2(
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  ٢٥٢  

  .التفصيل : املذهب الرابع 
  : القول يف تفصيل ذلك على قولني وقد اختلف أصحاب هذا 

إن كان التعارض بني ما ميكن التخيري فيه من الواجبات          : القول األول   
فاحلكم حينئذ التخيري ، وإن كان التعارض بني حكمني متناقضني ال ميكن            

  .التخيري بينهما فالتساقط ، واجلوع إىل الرباءة األصلية 
) ١( وجهاً يف تعارض الدليلني      - رمحه اهللا    -وهذا القول ذكره الغزايل     

  .) ٢(، وحكاه بعض األصوليني 
  

أن الواجبات ميكن التخيري بينها ، وقـد        : والدليل على هذا التفصيل     
ورد ذلك يف الشرع ، كما يف كفارة اليمني ، خبالف احلكمني املتناقضني ،  

  .) ٣(فإنه ال ميكن التخيري بينهما ، كاإلباحة والتحرمي ، واإلباحة والوجوب 
  

إن كان التعارض بني قياسني فالتخيري ، وإن كان بـني           : القول الثاين   
  . نصني فالتساقط والرجوع إىل دليل آخر 

                                     
  .٢/٤٥٠املستصفى : انظر ) 1(
 ، إرشــاد    ١٤١ ، غايـة الوصـول ص        ٣/٤٧٧ ، تشنيف املسامع     ٦/١١٦البحر احمليط   : انظر  ) 2(

  .٢/٥٨٩ ، نثر الورود ٢/٣٨٠الفحول
ـ   ٦/١١٦ ، البـحر احمليط     ٢/٤٥٠املستصفى  : انظر  ) 3(  ، غاية الوصـول    ٢/٤٧٧امع   ، تشنيف املس

  .١٤١ص 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

 ، وحكاه عن القاضي أيب بكـر        - رمحه اهللا    -) ١(وبه قال ابن برهان     
  .) ٢(الباقالين 

  
أن احلديثني املتعارضني نقطـع أن الـنيب        : والدليل على هذا التفصيل     

هللا عليه وسلم ما تكلم ما يف حال واحـدة ، فالبـد أن يكـون                صلى ا 
أحدمها ناسخاً ، واآلخر منسوخاً ، واملنسوخ ال ينسب إىل الشرع ، وقد             

 فيهما ، والرجوع إىل دليل آخـر ، وأمـا           فتعذرت معرفته ، فتعين التوق    
 فإما وإن كانا متعارضني فهما منتسبان إىل وضـع الشرع ،           نالقيـاسا

  .     ) ٣(ذا خير يف القياسني من مل خيير يف اخلربين فله

                                     
   .٢/٣٣٤الوصول إىل األصول: انظر ) 1(

، البغدادي احلنبلـي ، مث      ) ابن برهان   ( أمحد بن علي بن حممد الوكيل ، املعروف بـ          : وابن برهان هو    
الشافعي ، أخذ عن الغزايل والكيا اهلراسي ، كان خارق الذكاء ، سريع احلفظ ، ال يكاد يـسمع                   

 إال حفظه ، وكان بارعاً يف املذهب وأصوله ، يضرب به املثل يف تبحره ، تصدر لإلفادة مدة ،                    شيئاً
الوصول إىل األصول ، البسيط ، والوسيط ، والـوجيز يف           : وصار من أعالم الدين ، ومن مصنفاته        

  .هـ ٥١٨الفقه ، مات كهالً سنة 
 ، ســري أعـالم      ١/٢٠٨لكـربى  ، طبقات الـشافعية ا     ١/٨٢وفيات األعيان : انظر ترمجته يف    

  .١/٢٧٩ ، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة١٩/٤٥٦النبـالء
  .٢/٣٨٠ ، إرشاد الفحول ٦/١١٥ ، البحر حمليط ٢/٣٣٤الوصول إىل األصول : انظر ) 2(
   .٦/١١٥ ، البحر احمليط٢/٣٣٤الوصول إىل األصول: انظر ) 3(

= 

٢٥٣  
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  ٢٥٤  

  :الترجيـح 
الذي يظهر يل رجحانه هو املذهب الثالـث ، وهـو أن اتهـد إذا             
تعارض عنده دليالن ، وعجز عن الترجيح بينهما أما يتساقطان ، ويرجع            
إىل فتوى عامل آخر يرتضي علمه ودينه ؛ ألن الواجب على اتهـد هـو               

جتهاد ، ليترجح له أحـد الدليلني ، فيتبع الراجح منهما ، فإذا اجتهـد              اال
وعجز عن الترجيح فقد سقط عنه وجوب ما عجز عنه ، وانتقل إىل بدله ،               
وهو التقليد ، كما لو عجز عن الطهارة باملاء فإنه ينتقل إىل بدهلا ، وهـو                

  .)١ (جتهادالتيمم ، فيصري كالعامي الذي فرضه التقليد ؛ لعجزه عن اال
  
  
  

  :نـوع اخلـالف 
اخلالف يف هذه املسألة معنوي كما هو واضح ، فمىت تعارض دليالن            
عند اتهد ، وعجز عن الترجيح بينهما ، فعلى املذهب األول خيتار أيهما             

                                     
= 

أنه يصري إىل التوزيع إن أمكن ترتيل كل        : األغلظ ، ومنها    األخذ ب : وهناك أقوال أخرى يف املسألة ، منها        
أن احلكم يكون كاحلكم قبل ورود الشرع ، ولكن أعرضت عنها ألـا             : أمارة على أمر ، ومنها      
  .ذُكرت جمردةً عن األدلة 

  .٢/٣٨٠ ، إرشاد الفحول٢/٣٣٣ ، الوصول إىل األصول٦/١١٦البحر احمليط: انظر 
  .٦/١١٦ ، البحر احمليط٢٠/٢٠٤تاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةجمموع الف: انظر ) 1(
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  ٢٥٥  

شاء ، وعلى املذهب الثاين يتوقف حىت يعلم الراجح منهما ، وعلى املذهب             
إىل غريمها ، وعلـى املـذهب الرابـع         الثالث يتساقطان ويرجع يف احلكم      

  .حسب التفصيل الذي ذكروه 
االستدالل بالرباءة األصلية على حكم حادثة      : ومن مثرة هذا اخلالف     

قد ورد فيها دليالن متعارضان ، فإنه جيوز على املذهب الثالث ، عند مـن         
يقول يرجع يف احلكم بعد التساقط إىل الرباءة األصلية ، وال جيـوز عنـد               

  .) ١(هم غري
  

  :سـبب اخلـالف 
اختلف العلماء فيما بين عليه اخلالف يف التخيري يف هـذه املـسألة ،              

 إىل أنه مبين على اخلالف يف مسألة هل كـل           - رمحه اهللا    -فذهب الغزايل   
ال تعارض يف أدلة    : إن املصيب واحد ، قالوا      : جمتهد مصيب ؟ ، فالقائلون      

: لعجز اتهد فال يتخري ، وأما القائلون        الشرع من غري ترجيح ، وإمنا هذا        
إن كل جمتهد مصيب ، فمنهم من قال بالتخيري ، ومنهم من قـال بغـري               

  .  ) ٢ (ذلك

                                     
  .٥/٢٣٦٧ ، املهذب للنملة٥٠٦التمهيد لإلسنوي ص : انظر ) 1(
  .٢/٤٤٧املستصفى: انظر ) 2(
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  ٢٥٦  

 وغريه إىل أنه مبين على اخلـالف يف         - رمحه اهللا    -وذهب اإلسنوي   
، فالقائلون بـاملنع ، قـالوا       ) ١(جواز تعادل الدليلني الظنيني يف نفس األمر        

يري هنا ، والقائلون باجلواز ، فمنهم من قال بالتخيري ، ومنهم من             بعدم التخ 
  . ) ٢(قال بغري ذلك 

  
  
  
  
  

  املبحث اخلامس
  ختيري املقلد بني اتهدين

 
  :ويشمل مطلبني 
  .ختيري املقلد بني جمتهدي بلده يف االستفتاء : املطلب األول 
.جمتهدين ختيري املقلد بني فتويني خمتلفتني من : املطلب الثاين 

                                     
  .٢٣٩ص : انظر . سبقت اإلشارة إىل هذا اخلالف ) 1(
  .٦١٣ -٤/٦١٢ ، شرح الكوكب املنري٥٠٥التمهيد لإلسنوي ص : انظر ) 2(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٥٧  

  
  : املطلب األول 

  :ختيري املقلد بني جمتهدي بلده يف االستفتاء 
  

إذا أراد العامي االستفتاء عن حكم حادثة ، ومل يكـن يف البلـد إال               
جمتهد واحد وجب عليه أن يستفتيه ، وإن كان فيها أكثر مـن جمتهـد ،                

جتـهاد يف   وجهل الفاضل منهم فهل يتخير بينهم يف االستفتاء أو يلزمه اال          
  )١(أعيام ليستفيت األفضل  ؟ 

أنـه يتخيـر بينـهم ،       : األول  : اختلف العلماء يف ذلك على قولني       
  .أنه يلزمه االجتهاد يف أعيام ، مث يستفيت أفضلهم : والثـاين 

   
يتخير بينهم ، فيستفيت من شاء منـهم ، وال يلزمـه            : القول األول   

  . فضل االجتهاد يف أعيام ليستفيت األ
  .) ١( ، وغريه )٣(، واختاره الشريازي ) ٢(وبه قال مجهور العلماء 

                                     
  .٦/٣١١ ، البحر احمليط٤/٢٣٧ ، اإلحكام لآلمدي٢٥٦اللمع ص :  انظر )1(
  .٤/٥٧١ ، شرح الكوكب املنري ٤/١٥٥٩ ، أصول ابن مفلح٢/٤٠٤فواتح الرمحوت: انظر ) 2(
   .٢٥٦اللمع ص : انظر ) ٣(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٥٨  

  :واستدلوا مبا يلي 
فسـألوا أهـل الذكر إن كنتم ال      { : قـوله تعاىل   : الدليـل األول   

أن اهللا تعاىل أمر املقلدين الذين ال يعلمون أن : ، وجه الداللة ) ٢(} تعلمون 
 ، ومل يقيد ذلك باألفضل ، فـدل         -دون   وهم اته  -يسألوا أهل الذكر    

  .) ٣(ذلك على أنه عام للفاضل واملفضول 
  

 الذي زنا بامرأة األعرايب ، وفيه أن        )٤(حديث العسيف   : الدليل الثاين   
األعرايب وأبا العسيف ترافعا إىل النيب صـلى اهللا عليه وسلم ، وقال أبـو              

مث سـألت أهـل العلـم      : " العسيف فيما قاله للنيب صلى اهللا عليه وسلم         

                                     
= 

 ، املستصفى   ٤/٤٠٣ ، التمهيد أليب اخلطـاب    ٧٢٩ ، إحكام الفصـول ص      ٤/١٢٢٦العدة: انظر  ) 1(
 ، اموع شرح    ٣/١٠٢٥ ، روضة الناظر   ٤٦٤ ، املسودة ص     ٤/٢٣٧  اإلحكام لآلمدي   ٢/٤٦٨

  .١/٩٢املهذب
 . ، من سورة األنبياء ٧من اآلية رقم ) 2(
 ، شرح الكوكب    ٢/٤٠٤ ، فواتح الرمحوت   ٤/٥٦٠ ، أصول ابن مفلح    ٢/١٠١١شرح اللمع : انظر  ) 3(

  .٤/٥٧٢املنري
  .٦١٥لنهاية يف غريب احلديث واألثر ص ا: انظر  . هو األجري: العسيف ) 4(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  

، فقال النيب صلى اهللا عليه      " إمنا على ابنك جلد مائة وتغريب عام        : فقالوا  
  ) .١(احلديث ... ) ألقضني بينكما بكتاب اهللا : ( وسلم 

أن أبا العسيف سأل أهل العلم ، والرسول        : وجه الداللة من احلديث     
كر عليه النيب صلى     الناس ، فلم ين    مصلى اهللا عليه وسلم موجود ، وهو أعل       

اهللا عليه وسلم ذلك ، فكان ذلك إقراراً منه صلى اهللا عليه وسـلم علـى                
جواز سؤال املفضول من أهل العلم مع وجود الفاضل ، وهذا يدل على أن              

  .) ٢(املقلد خمير يف االستفتاء بني الفاضل واملفضول 
  

حيث إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم على ذلك ،         : الدليـل الثالث   
كان فيهم الفاضل واملفضول من اتهدين ، فاخللفاء الراشـدون كـانوا            
أعرف بطريق االجتهاد من غريهم ، وهلذا قال الرسـول صلى اهللا عليـه             

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشـدين املهديني ، متسكوا ا ،          : ( وسلم  
 االتبـاع   ، وكان فيهم العوام ، ومن فرضه      ) ٣() وعضوا عليها بالنواجـذ    

                                     
 ، برقـم   ٢/٩٥٩إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود ،        : رواه البخاري ، كتاب الصلح ، باب        ) 1(

 ، برقـم   ١١/٢٩٣من اعترف على نفسه بالزنـا ،       : ، ومسلم ، كتاب احلدود ، باب        ) ٢٥٤٩(
 .نهما ، عن أيب هريرة وزيد بن خالد اجلهين رضي اهللا ع) ١٦٩٧(

  .١٢/١٤٥ ، فتح الباري١١/٢٩٤ ، شرح النووي لصحيح مسلم٦/٣١١البحر احمليط: انظر ) 2(
، واللفـظ لـه ،   ) ٤٥٩٤( ، بـرقم  ١٢/٢٣٤لزوم السنة ، : رواه أبو داود ، كتاب السنة ، باب  ) 3(

، وابـن ماجـه ،      ) ٢٨١٥( ، برقم    ٧/٤٣٨األخذ بالسنة واجتناب البدعة ،      : والترمذي ، باب    
= 

٢٥٩  



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٦٠  

للمجتهدين واألخذ بقوهلم ، ومع ذلك مل ينقل عن أحد مـن الـصحابة              
تكليف العوام االجتهاد يف أعيان اتهدين ، ومل ينكر أحد منهم اسـتفتاَء             
العامي اتهد املفضـولَ وقبولَ قـوله مع وجود اتهـد األفـضـل ،            

 االستفتاء بني الفاضل فكان إجـماعاً ، فدل ذلك على أن العامي يتخير يف         
  . ) ١(واملفضول من اتهدين 

  
  .يلزمه االجتهاد يف أعيان املفتني ، مث يستفيت أفضلهم : القول الثاين 

                                     
= 

، عن العربـاض بـن      ) ٤٢( ، برقم    ١/١٥اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني ،       : ملقدمة ، باب    ا
  " . هذا حديث حسن صحيح : " سارية رضي اهللا عنه ، وقال الترمذي بعد أن أخرجه 

متـسكوا ـا كمـا      " : عضوا عليها بالنواجذ    : " األضراس ، ومعىن    : هي األنياب ، وقيل     : والنواجذ  
  . العاض جبميع أضراسه يتمسك 

   .١١٣ ، رياض الصاحلني ص٩٠٢النهاية يف غريب احلديث واألثر ص : انظر 
قوله صلى اهللا عليه    : وقد جاءت أحاديث أخرى تنص على فضل بعض الصحابة رضي اهللا عنهم ، ومنها               

بـن   باحلالل واحلرام معاذ بن جبل ، وأفرضهم زيــد           -أعلم األمة   :  أي   –وأعلمهم  : ( وسلم  
رواه ) ثابت ، وأقرؤهم أيب بن كعب ، ولكل أمة أمني ، وأمني هذه األمة أبو عبيدة بـن اجلـراح                     

، وابن ماجـه ،     )٣٨٧٩( ، برقم    ١٠/٢٩٣،  ... الترمذي ، كتاب املناقب ، مناقب معاذ بن جبل          
، عـن   ) ١٢٩٠٣( ، برقم    ٤/٣٦٧، وأمحد ،    ) ١٥٤( ، برقم    ١/٥٥،  ) ١١(املقدمة ، الباب رقم     

" . رجـاله ثقـات    : " س بن مالك رضي اهللا عنه ، وصححه احلاكم ، وقال احلافظ ابن حجر               أن
  .٧/١٥٧ ، فتح الباري٣/٤٧٨املستدرك: انظر 

 ،  ٤/٢٣٧، اإلحكام لآلمدي  ٢/٤٦٨ ، املستصفى  ٧٣٠ ، إحكام الفصول ص      ٢/٣٦٤املعتمد: انظر  ) 1(
  .٤٣٢نقيح الفصول ص  ، شرح ت٤/٥٧٢ ، شرح الكوكب املنري٢/٤٠٤فواتح الرمحوت



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٦١  

، واخـتاره ابن   ) ٢(، وبعض احلنـابلة    ) ١(وبه قال بعض الشـافعية     
   .)٤( ، وابن السمعاين )٣(القيـم 

  :واستدلوا مبا يلي 
 اتهدين أهدى إىل أسرار الشرع من غريه ،         أن أفضل : الدليل األول   

  وأعلم مبدارك األحكام ، وأدق نظراً فيها ، فيكون الظن احلاصل من قـوله 
  .) ٥(أغلب ، والظن الغالب هو الذي جيب اتباعه 

  
                                     

 ، اموع شـرح     ٥/١١١ ، قواطع األدلة     ٤/٢٣٧ ، اإلحكام لآلمدي   ٢/١٠١١شرح اللمع   : انظر) 1(
  .٢/٣٦٥ ، إرشاد الفحول١/٩٢املهذب

 ، نزهة اخلاطر    ٤/٥٧٢ ، شرح الكوكب املنري    ٤/١٥٦٠ ، أصول ابن مفلح    ٥/٢٥٧الواضح  : انظر  ) 2(
  .٢/٤٥٣العاطر

  .٤/٣٢٤وقعني إعالم امل: انظر ) 3(
   .٥/١١١قواطع األدلة : انظر ) ٥(

 التميمـي الـشـافعي ،      رمنصـور بن مـحمد بن عبدا جلبا     : وابن السمعاين هو  : وابن السمعاين هو    
هـ ، كان من كبـار الـشـافعية يف         ٤٢٦، أبو املظفر ، ولد سنة       ) ابن السمعاين   ( املعروف بـ   

كثر فنون العلم ، معروف بالزهد والـورع ، ومـن أهـم             عصره ، وكان فقيهاً ، أصولياً ، عاملاً بأ        
قواطع األدلة يف أصول الفقه ، والربهان يف اخلالف ، واملختـصر ، وغريهـا ، تـويف                  : مصنفاته  

  . سنة ٦٣هـ ، وعاش ٤٨٩سنة
 ، شذرات الذهب    ١٩/١١٤ ، سري أعالم النبالء      ٥/٣٣٥طبقات الشافعية الكربى    : انظر ترمجته يف    

   .٥/١٦٠م الزاهرة  ، النجو٣/٣٩٣
 ، نزهة اخلاطر    ٢/٣٦٥ ، إرشاد الفحول   ٣/٦٦٧ ، شـرح خمتصر الروضة      ٥/٢٥٨الواضح  : انظر  ) 5(

  .٢/٤٥٣العاطر



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٦٢  

بأنه ال يلزم املقلد االجتهاد يف أعيان املفـتني ؛ ألن           : أجيب عن ذلك    
لقلنا ال جيوز له التقليد ، بل جيب عليه         يف ذلك مشقة عليه ، ولو قلنا بذلك         

معرفة احلكم ابتداًء بطريق االجتهاد ؛ ألن ذلك أقوى يف الظن ، وملا كان              
االجتهاد يف معرفة احلكم ال جيب عليه باإلمجاع ملا يف ذلك من املـشقة ،               
كذلك ال جيب عليه االجتهاد يف أعيان املفتني لنفس العلة ، فاملقلد ال يعلم              

األفضل حقيقة ، بل قد يغتر بالظواهر ، فيقدم املفضول معتقداً أنـه             اتهد  
األفضل ؛ ألن ملعرفة مراتب الفضل أدلة غامضة ليس إدراكها مـن شـأن              

  .) ١(العوام 
  

بأن املقلد يعرف األفضل من اتهدين بطرق ، كأن         : رد هذا اجلواب    
يق التواتر ، أو يرى     خيربه عدل بأن فالناً هو األفضل ، أو يبلغه ذلك عن طر           

إذعان العلماء له وحنو ذلك من األمور اليت يعرف ا األفضل ، واليت يكون              
العامي أهـالً هلا ، كما يعلم األفضل من الطبيبني ، خبالف معرفة األحكام             

  . ) ٢(فإا حتتاج إىل شروط االجتهاد اليت يشق على املقلد إدراكها 
  

                                     
، شـرح خمتـصر     ٣/١٠٢٥ ، روضة الناظر     ٥/١١١ ، قواطع األدلة     ٢/١٠١٢شرح اللمع   : انظر  ) 1(

  . ٣/٦٦٨الروضة 
 ، شــرح خمتـصـر      ٣/١٠٢٦ روضة النـاظر   ٥/١١١ ، قواطع األدلة     ٥/٢٥٨الواضح  : انظر  ) 2(

  .٣/٦٦٨الروضة



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٦٣  

ني أقوال اتهدين على اتهد بني األدلة       قياس العامي ب  : الدليل الثاين   
  .يف وجوب الترجيح 

جيب على اتهد إذا تعارض عنده دليالن أن يرجــح          : بيان ذلك   
بينهما ، فكذلك جيب على العامي الترجيح بني املفتني ، فأقوال اتهـدين             

  .) ١(بالنسبة للعامي كاألدلة بالنسبة للمجتهد 
  

  :أجيب عن ذلك من وجهني 
ال نسلم هذا القياس ؛ ألنه قياس مع الفارق ، ووجـه            : الوجه األول   

أن الترجيح أسهل على اتهد ؛ لكمال علمه ، وقـوة ذهنـه ،              : الفرق  
خبالف العامي ، فإنه وإن متكن من الترجيح يف بعضهم فرمبا ال يتيسر لـه               

  .ذلك يف البعض اآلخر ، فيقع يف احلرج 
  

ة هذا القياس جدالً ، لكـان مـردوداً         لو سلمنا صح  : الوجه الثاين   
بإمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم على جواز استفتاء املفضول مع وجـود            

  .) ٢(الفاضل ، فيكون اإلمجاع مقدماً عليه 
  

                                     
 ، أصــول ابـن      ٤/٢٣٧ ، اإلحكام لإلمدي   ٥/١١١ ، قواطـع األدلة   ٥/٢٥٧الواضـح: انظر  ) 1(

  .٤/٢٥٢ ، تيسري التحرير٢/٤٠٥ ، فواتـح الرمحوت٤/١٥٦١مفلح
 . ٤/٢٥٢ ، تيسري التحرير٢/٤٠٥ ، فواتح الرمحوت٤/١٥٦١أصول ابن مفلح: انظر ) 2(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٦٤  

  
  :الترجيـح 

الذي يظهر يل رجحانه هو القول الثاين ، وهو القول بلزوم اجتـهاد             
ب عليه أن يتبع احلكم اليت      املقلد يف أعيان اتهدين ؛ وذلك ألن املكلف جي        

يغلب على ظنه أنه هو الذي يريد اهللا تعاىل امتثاله ، وال جيوز له أن ينتقي                
من األحكام ما حيلو له حسب شهوته وهواه مع ظنه أن احلكـم الفـالين               
بعينه هو الذي أراد اهللا تعاىل امتثاله ، وهذا هو حقيقة العبودية هللا تعـاىل ،   

هو أن العامل األفضل أقرب إىل إصابة احلكم الذي         والذي يغلب على الظن     
أراد اهللا تعاىل امتثاله ، فإن كان املقلد يعلم العامل األفضل وجب عليـه أن               
يستفتيه دون غريه ، وإن كان ال يعلمه وجب عليه أن جيتهـد يف معرفتـه           
بالطرق اليت يستطيعها ، كما يعرف األفضل من األطباء ، وهذا من تقوى             

فـاتقوا اهللا مـا     { : ليه أن يتقي اهللا ما استطاع ؛ لقوله تعـاىل           اهللا ، وع  
  .) ٢)(١(} استطعتم 

  

                                     
 . ، من سورة التغابن ١٦من اآلية رقم ) 1(
  .٣٢٥ -٤/٣٢٤إعالم املوقعني : انظر ) 2(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٦٥  

 )١(} فاسألوا أهل الذكر إن كنـتم ال تعلمـون          { : وأما قوله تعاىل    
فعدم نقل التقييد باألفضل يف اآلية ليس نقالً لعدم اعتباره ؛ ألن عدم النقل              

  .ليس نقالً للعدم 
يه داللة على جواز استفتاء املفضول مع       وأما حديث العسيف فليس ف    

وجود الفاضل ؛ وذلك ألن الصحابة رضي اهللا عنهم ال ميكـن أن يفتـوا               
اجتهاداً من أنفسهم مع وجود النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ ألن اجتهادهم             
ظين وقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم قطعي ، وال يعمل بـالظين مـع               

دل لذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسـلم         إمكان الوصول إىل القطعي ، وي     
كيف تقضي إذا عـرض     : (  رضي اهللا عنه عندما أرسله إىل اليمن         )٢(ملعاذ  

فـإن مل جتـد يف      : ( ، قال   " أقضي بكتاب اهللا    : " قال  ) . لك قضاٌء ؟    
: ( ، قال   " فبسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : " ، قال   ) كتاب اهللا ؟    

، ) نة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال يف كتاب اهللا ؟             فإن مل جتد يف س    
، فضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   " أجتهد برأيي وال آلو     : " قـال  

احلمد هللا الذي وفق رسولَ رسولِ اهللا ملا يرضي رسولَ          : ( صدره ، وقال    

                                     
 . ، من سورة األنبياء ٧من اآلية رقم ) 1(
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري اخلزرجي ، أبو عبد الرمحن ، صحايب جليل ، أعلم                  : هو  ) 2(

العقبة شاباً أمرد ، وشهد املواقع كلها مع الـنيب          األمة باحلالل واحلرام ، أسلم وهو صغري ، وشهد          
صلى اهللا عليه وسلم ، وقد بعثه قاضياً إىل اليمن ، فلما تويل أبو بكر اخلالفة رجع إىل املدينـة ، مث                      

  .هـ ١٨شارك يف غزو الشام ، ومات هناك سنة 
  .١/٤٤٣نبالء، سري أعالم ال٧/٩٧ ، البداية والنهاية١/٢٢٨حلية األولياء: انظر ترمجته يف 
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 فجعل اجتهاده رضي اهللا عنه بعد سنة الرسول صلى اهللا عليـه           . ) ١() اهللا  
وسلم ، وأقره الرسول صلى اهللا عليه وسلم على ذلك ، وإمنا كان الصحابة              
رضي اهللا عنهم يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ينقلون كالمه وأحكامه             
، كما يف حديث العسيف ، حيث ورد يف نفس احلديث أن والد العسيف              

ل أهل العلم   أُخرب أن على ابنه الرجم ، فافتدى منه مبائة شاة ووليدة ، مث سأ             
فأخربوه إمنا على ابنه جلد مائة وتغريب عام ، ويؤيد ذلك أن هذا احلكـم               

 من األحكام اليت ال جمال لالجتهاد فيها ؛         - وهو جلد مائة وتغريب عام       -
لكونه من املقدرات ، وكالمنا يف جواز سؤال املفـضول الـذي يفـيت              

  . باجتهاده ال الذي ينقل فتوى الفاضل 
صحابة فغري مسلَّم ؛ ألن الصحايب الفاضل ال ميكـن أن           وأما إمجاع ال  

ينهى املقلد عن استفتاء الصحايب املفضول ويأمره بأن يستفتيه ؛ ألن هـذا             
فـال تزكـوا    { : تزكية لنـفسه ، وقد نـهى اهللا تعاىل عن ذلك بقوله           

، وال ميكن أيضاً أن ينهاه عن استفتاء املفضـول ويأمره أن           ) ٢(} أنفسكم  

                                     
، ) ٣٥٨٧( ، بـرقم     ٩/٣٦٨اجتهاد الرأي يف القـضاء ،       : رواه أبو داود ، كتاب القضاء ، باب         ) 1(

 ، برقم   ٤/٥٥٦ما جاء يف القاضي كيف يقضي ،      : واللفظ له ، والترمذي ، أبواب األحكام ، باب          
 ، وصححه ابن    ٣٥٨، ص   " جامع بيان العلم وفضله     " ، كما رواه ابن عبد الرب يف كتابه         ) ١٣٤٢(

   . ١/٢٦١إعالم املوقعني: انظر  . - رمحه اهللا -القيم 
عون املعبود شـرح    : انظر  . وال أقصر يف االجتهاد وال أترك بلوغ الوسع فيه          " : وال آلو   " ومعىن  

  .٤٤ ، النهاية يف غريب احلديث واألثر ص ٩/٣٦٩سنن أيب داود
 . ، من سورة النجم ٣٢من اآلية رقم ) 2(
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صحايب أفضل منه ؛ ألن هذا املفضول رمبا يكون هو الفاضـل يف             يستفيت  
ظن هذا املقلد ، واملكلف جيب عليه أن يتبع موجب ظنه ، فال يدل عـدم                
إنكار الصحابة رضي اهللا عنهم على العوام يف سؤال املفضول مع وجـود             

  .           الفاضل على إمجاعهم على جواز ذلك 
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  : املطلب الثاين 
  :قلد بني فتويني خمتلفتني من جمتهدين ختيري امل

  
  :حترير حمل الرتاع 

إذا استفىت املقلد عن حكم مسـألته أحد اتهدين ولزمـه قــوله            
فليس له الرجوع عن قوله يف ذلك احلكم بعد ذلك إىل غريه ، وقد اختلف               

مبجرد اإلفتـاء ،   : مىت يلزم املقلد قول اتهد ؟ فقيل        : العلماء يف مسألة    
  .) ١(بالشروع بالعمل ، وقيل غري ذلك : إذا التزمه ، وقيل : قيل و

وأما إذا مل يلزمه قول اتهد ، وأفتاه جمتهد آخر ، فهل يتخير بينهما ؟               
، وقد اختلف العلماء يف ذلك على مخـسـة         ) ٢(هذا هو موضع اخلالف     

شـد ،   يأخـذ بـالقول األ    : أنه يتخير بينهما ، والثاين      : األول  : أقوال  
جيتهد يف األوىل ، فيأخـذ  : يأخذ بالقول األخف ، والرابـع      : والثـالث  

  .التفصيل : بقول األعلم األورع ، واخلامس 

                                     
 ،  ٤/٢٣٨مع تشنيف املسامع ، اإلحكام لآلمدي     ٤/٦١٧مجع اجلوامع : انظر اخلالف يف هذه املسألة      ) 1(

  .٤/٣٢٧ ، إعالم املوقعني١٥٢ ، غاية الوصول ص ٥٢٤املسودة ص 
  .٦/٣١٥البحر احمليط : انظر ) 2(
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  .يتخري بينهما ، فيتبع من شاء منهما : القول األول 
 ،  )٢( ، وهو الصحيح عنـد احلنابلـة         )١(وبه قـال أكثر الشـافعية     

   .)٤(ـره ، وغي) ٣(وصححـه اخلطيب البغدادي 
  

  : واستدلوا مبا يلي 
قال رسـول اهللا   : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال        : الدليل األول   

ال يصلني أحد العصر إال     : ( صلى اهللا عليه وسلم لنا ملا رجع من األحزاب          
ال : " ، فأدرك بعضهم العصر يف الطريق ، فقال بعـضهم           ) يف بين قريظة    

                                     
   .٢/٣٦٥ ، إرشاد الفحول ١/٩٤ ، اموع شرح املهذب ٦/٣١٣البحر احمليط : انظر ) ١(
   .٤/٥٨٠شرح الكوكب املنري:انظر ) ٢(
   .٢/٢٠٤الفقيه واملتفقه : انظر ) ٣(

ـ  ، الوقت، حمدث    ، أبو بكر   أمحد بن علي بن ثابت البغدادي     : واخلطيب البغدادي هو     د األئمـة   ـ أح
 هـذا   يف، وتقدم     كتب الكثري  : " قال الذهيب    ، ، رحل يف طلب العلم     هـ٣٩٢، ولد سنة   األعالم
،   وأوضـح   ، خ وأر  ، ل، وعد  ح وجر  ، ل، وعلَّ  ح وصح  ، ف وصن  ، ، ومجع  األقران، وبذَّ    الشأن
،   يف علم الرواية   الكفاية،   تاريخ بغداد :  ، ومن مصنفاته   "  أحفظ أهل عصره على اإلطالق     وصار

 .هـ٤٦٣، تويف سنة  ، وغريها الفقيه واملتفقه
،  ١/٢٠١ لإلسنوي افعيةـالش، طبقات    ٤/٢٩ للسبكي طبقات الشافعية الكربى  :   ترمجته يف  انظر
  . ١٨/٢٧٠ ، سري أعالم النبالء ٣/٣١١ ذرات الذهبـش

 ، شـرح    ١/٩٤ ، اموع شـرح املهـذب      ٦/٣١٣ ، البحر احمليط     ٢/١٠٣٩شرح اللمع   : انظر  ) ٤(
   .٢/٣٦٥ ، إرشاد الفحول٤/١٥٦٥ ، أصول ابن مفلح٤/٥٨٠الكوكب املنري
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، " بل نصلي ، مل يرد منا ذلـك         : " م  ، وقال بعضه  " نصلي حىت نأتيها    
  .) ١ (فذُكر للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، فلم يعنف واحداً منا

أنا نعلم أن السرية ما خلت عمن ال نظر له وال مفزع            : ووجه الداللة   
إال تقليد وجوه القوم وعلمائهم ، وكان ذلك املقلد خميراً ، وباختياره قلَّد ،   

  .) ٢(ب ومل يلحقه عتب وال عي
  

إجـماع الصحابة رضي اهللا عنهم ، الذي سبق ذكره         : الدليل الثاين   
، حيث إم مل ينكروا على العوام ترك النظر يف أحوال العلماء ، وسوغوا              

  .) ٣(هلم تقليد من شاءوا من اتهدين 
  

  :أجيب عن ذلك من وجهني 
غـري  أن إجـماع الصحابة رضي اهللا عنهم على ذلك         : الوجه األول   

  .) ٤(مسلَّم ، وقد تقدم بيان ذلك 

                                     
 ، برقـم   ١/٣٢١،  ... صـالة الطالب واملطلوب    : ة اخلوف ، بـاب     رواه البخاري ، أبواب صال    ) 1(

 ، برقـم   ١٢/١٣٩،  ... املبـادرة بالغزو   : ، ومسلم ، كتـاب اجلـهاد والسري ، باب         ) ٩٠٤(
 .، واللفظ للبخاري ) ١٧٧٠(

  .٦/٣١٣البحر احمليط : انظر ) 2(
  .٢/٣٦٥ ، إرشاد الفحول ٦/٣١٣البحر احمليط : انظر ) 3(
 .٢٦٢ص :  انظر )4(
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لو سلمنا جدالً بصحة إمجاع الصحابة على ذلك فإنـه          : الوجه الثاين   
يكون حمموالً على أن املقلد ال يفاضل بني اتهدين قبل السؤال ، فيتخيـر          
إذا جاء يستفيت ابتداًء ، أما عند اختالف فتوى اتهدين فيجـب تقليـد              

  .) ١(األفضل 
  

  .يأخذ بالقول األثقل األشد :  الثاين القول
  .) ٣ (، وحكاه بعض العلماء) ٢(وهو وجه عند الشافعية 

  
  :واستدلوا مبا يلي 

قال رسول اهللا صلى    : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت       : الدليل األول   
، ويف لفظ   ) ما خير عمار بني أمرين إال اختار أشدمها         : ( اهللا عليه وسلم    

  .) ٤() أرشدمها : ( 
                                     

 ، نزهــة اخلــاطر      ٣/٦٦٨ ، شرح خمتصر الروضـة       ١٠٢٦ -٣/١٠٢٥روضة الناظر : انظر  ) 1(
  .٢/٤٥٤العـاطر 

 .١/٩٤ ، اموع شرح املهذب٢/١٠٣٩ ، شرح اللمع ٢٥٦اللمع ص : انظر ) 2(
  .٢/٣٦٥ ، إرشاد الفحول ٦/٣١٣ ، البحر احمليط ٢/٢٠٣الفقيه واملتفقه: انظر ) 3(
، وقد نبه   " أرشدمها  "  ، بلفظ   ) ٣٨٨٦( ، برقم    ١٠/٢٩٩واه الترمذي ، مناقب عمار بن ياسر ،         ر) 4(

"  ، كما رواه بلفظ ١٠/٢٩٩حتفة األحوذي ،: انظر " . أشدمها " املباركفوري أنه يف بعض النسخ  
 ، فـضل  ) ١١(، وابن ماجه ، املقدمة ، الباب رقم         ) ٢٤٨٧٤( ، برقم    ٩/٤٢٠أمحد ،   " أرشدمها  

، واحلاكم ، كتاب معرفة الصحابة ، ذكر مناقب عمار بن           ) ١٤٨( ، برقم    ١/٥٢عمار بن ياسر ،     
  .، وحسنه الترمذي ) ٥٦٦٥( ، برقم ٣/٤٣٨ياسر ، 

= 

٢٧١  
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أن الرشد يف األخذ باألشد ؛ لكون إحدى الـروايتني          : ووجه الداللة   
  .) ١ (تفسر األخرى

  
بأن عماراً رضي اهللا عنه كان مكلفاً حمتاطاً لنفسه         : أجيب عن ذلك    

ودينه ، ومن أخذ باألحوط ال ينكر عليه ، وحنن نتكلم عن احلكم الـذي               
من األمرين هو الذي تربأ به الذمة ملا        تربأ به الذمة ، ولو كان اختيار األشد         

اختار الرسول صلى اهللا عليه وسلم األيسر منهما حني خيير بينهما ، كمـا              
ما خير رسـول اهللا     : ( روت ذلك عائشة رضي اهللا عنها ، حيث قـالت          

  .) ٢() صلى اهللا عليه وسلم بني أمرين إال أخذ أيسرمها ما مل يكن إمثاً 
تيار األيسر تربأ به الذمة ، وأنه هو الرشد ؛ ألنه           فدل ذلك على أن اخ    

   .   )٣(هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم 

                                     
= 

هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي املكي ، أبو اليقظان ، موىل بين خمزوم ، صـحايب                    : وعمار  
إنه أول من اختذ مـسجداً يف       :  اهللا هو وأبوه وأمه ، ويقال        يف جليـل ، أسلم قدمياً ، وكان يعذب      

  .هـ ، عن ثالث وتسعني سنة ٣٧بيته يتعبد فيه ، شهد بدراً وما بعدها ، تويف يوم صفني سنة 
  .٧/٣٢٣ ، البداية والنهاية١/٤٠٦سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف 

  .٣/٦٦٩شرح خمتصر الروضة : انظر ) 1(
 ، برقـم   ٣/١٣٠٦صفة الرسول صلى اهللا عليه وسـلم ،        : اري ، كتاب املناقب ، باب       رواه البخ ) 2(

، ... مباعدته صلى اهللا عليه وسـلم لآلثام       : ، ومسلم ، كتـاب الفضـائل ، بـاب        ) ٣٣٦٧(
 ) .٢٣٢٧( ، برقم ١٥/١٢١

  .٣/٦٧٠شرح خمتصر الروضة : انظر ) 3(
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 )١(أن احلق ثقيل ؛ ملا روي عن عبداهللا بـن مـسعود             : الدليل الثاين   

احلق ثقيل ، والباطل خفيف ، ولـرب شـهوة          : ( رضي اهللا عنه أنه قال      
  .) ٢() تورث حزناً طويالً 

  
ن احلق ثقيل على النفس غالباً ؛ ألنه خمالف هلا ؛           بأ: أجيب عن ذلك    

لكون النفس أمارة بالسوء ، وحمبة للشهوة ، واحلق هو اجتناب الفواحش            
ما ظهر منها وما بطن ، وترك الشهوة املؤدية إىل تلك الفواحش ، فكـان               
احلق بذلك ثقيالً ، خبالف الباطل الذي يكون موافقاً للشهوة ، وما حتبـه              

  .اً النفس غالب
وكون احلق ثقيالً على النفس ال يلزم منه أن يكون ثقيالً يف ذاتـه ،               

، كما  ) ١(} يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر         { : بدليل قوله تعاىل    
  .) ٢(ال يلزم من كون الباطل خفيفاً على النفس أن يكون خفيفاً يف ذاته 

                                     
ب اهلذيل ، أبو عبد الرمحن ، صاحب رسول اهللا صـلى اهللا             عبداهللا بن مسعود بن غافل بن حبي      : هو  ) 1(

عليه وسلم ، وخادمه ، وأحد السابقني األولني إىل اإلسالم ، ومن كبار البدريني ، ومـن نـبالء                   
الفقهاء واملقرئني ، وهو أول من جهر بالقرآن الكرمي بني مشركي مكة ، أقام بالكوفة ، ويف آخـر                   

  .هـ ٣٢ا تويف سنةحياته رجع إىل املدينة ، وفيه
ـ   ١/١٣ ، تذكرة احلفـاظ    ١/٤٦١سري أعالم النبالء  : انظر ترمجته يف      ،  ١/٣٧٥ األوليـاء  ة ، حلي
  .١/٤٢شذرات الذهب

  .٢/١٠٣٩شرح اللمع : وانظر  . ٢/٢٠٣رواه اخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه ) 2(
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  .يأخذ بالقول األخف األيسر :  القول الثالث 
  .) ٤(، وحكاه بعض األصوليني ) ٣(وجه عند الشافعية وهو 

  
واستدلوا بعموم النصوص الدالة على التخفيف يف الشريعة ، كقولـه           

: ، وقـوله تعاىل    ) ٥(} يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر         { : تعاىل  
: ، وقوله صلى اهللا عليه وسلم       ) ٦(} ما جعل عليكم يف الدين من حرج        { 
، وقول عائشة رضي اهللا عنها      ) ٧() دين إىل اهللا احلنيفية السمحة      أحب ال ( 

ما خير رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أمرين إال أخذ أيسرمها ، ما               : ( 
  .) ٩) (٨() مل يكن إمثاً 

                                     
= 

 . ، من سورة البقرة ١٨٥من اآلية رقم ) 1(
  .٢/١٠٣٩ ، شرح اللمع ٢/٣٦٤املعتمد : انظر ) 2(
  .١/٩٤اموع شرح املهذب : انظر ) 3(
 ، إرشـاد  ٦/٣١٣ ، البــحر احملـيط   ٣/١٠٢٦ ، روضة النـاظر ٢/٢٠٣الفقيه واملتفقه   : انظر  ) 4(

 .٢/٣٦٥الفحول 
 . ، من سورة البقرة ١٨٥من اآلية رقم ) 5(
 . ، من سورة احلج ٧٨من اآلية رقم ) 6(
 ،  ١/٥٠٨ ، ووصله اإلمام أمحد ،       ١/٢٣الدين يسر ،    : معلقاً ، كتاب اإلميان ، باب       رواه البخاري   ) 7(

. ، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، وحسنه احلافظ ابن حجر ، وصححه األلبـاين                 ) ٢١٠٧(برقم  
  .٤٤، متام املنة ص ) ٨٨١( ، سلسلة األحاديث الصحيحة برقم ١/١١٧فتح الباري: انظر 

 .٢٦٧ص : انظر سبق خترجيه ، ) 8(
  .٦٧٠ – ٣/٦٦٩ ، شرح خمتصر الروضة ٣/١٠٢٦ ، روضة الناظر ٢/٢٠٣الفقيه واملتفقه : انظر ) 9(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٧٥  

  



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٧٦  

   .األورعجيتهد يف األوىل ، فيأخذ بقول األعلم : القول الرابع 
، ورجحه   )٢(اخلطيب البغدادي   ، وحكاه   ) ١(وهو وجه عند الشافعية     

  .) ٣(ابن القيم 
  

واستدلوا بنفس األدلة الدالة على وجوب االجتهاد يف أعيان املفتني ،           
ليستفيت األفضـل ، وذلك يف حق مـن أراد أن يـستفيت علـى حكـم       

  . ) ٤(، وقد سبق ذكر تلك األدلة ) ٣(مسـألته ابتداًء 
  

  .التفصيل : القول اخلامس 
  :اب هذا القول يف تفصيل ذلك على أربعة مذاهب وقد اختلف أصح

  
إن استوى اتهدان عند املقلد يف الفضل ختير بينهما         : املذهب األول   

  .، وإن كان أحدمها أفضل من اآلخر اتبع األفضل منهما 
  .)١(، وابن قدامة ) ٦(، ورجحه الغزايل ) ٥(وهو ظاهر مذهب الشافعي 

                                     
  .١/٩٤ ، اموع شرح املهذب ٢/١٠٣٩ ، شرح اللمع ٢٥٦اللمع ص : انظر ) 1(
   .٢/٢٠٤الفقيه واملتفقه : انظر ) ٢(
   . ١/٣٨٦ ، تصحيح الفروع ٤/٣٢٧إعالم املوقعني : انظر ) ٣(
  .٢٥٧ص : انظر ) ٤(
 .٦/٣١٣البحر احمليط: انظر) 5(
 . ٢/٤٦٩املستصفى: انظر) 6(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٧٧  

بأنـه  : ما إذا استويا عنده يف الفضل       واستدلوا على كونه يتخري بينه    
قول كل واحد منهما مساوياً لقول اآلخر يف القوة ، فـال يكـون قـول                

  . أحدمها بأوىل من اآلخر ، فيتخري بينهما لعدم املرجح 
أما كونه يتبع أفضلهما عنده إذا مل يستويا عنده يف الفضل فقياس على             

ني فإنه يلزمه األخـذ بـأرجح       اتهد إذا ترجح له أحد الدليلني املتعارض      
الدليلني يف ظنـه ، فكذلك املقلد يلزمه األخذ بأرجح القولني يف ظنـه ؛              
ألن كالً من اتهد واملقلد قد اعتقد أن أحد احلكمني خطأ ، ألن احلـق               
واحد ، فلزمه أن يتبع موجب ظنه ، ألن من اعتقد أن الصواب يف أحـد                

  .    ) ٢(ينتقي من املذاهب أطيبها القولني ليس له أن يأخذ بالتشهي ، و
  

بأن املفضول من   : اعترض على كونه يتبع أفضلها يف حال تفاضلهما         
أهل االجتهاد ، وقوله جيب قبوله لو انفرد ، فكذلك إذا كان معه غـريه ،                

  .) ٣(فزيادة الفضل ال تؤثر 
  

بأن ذلك غري صحيح، بل إن زيادة الفـضل بـني           : جياب عن ذلك    
لنسبة للمقلد تؤثر ، كما تؤثر زيـادة قـوة أحـد الـدليلني              اتهدين با 

                                     
= 

  .٤/٥٨١ ، شرح الكوكب املنري ١٠٢٦ – ٣/١٠٢٥روضة الناظر : انظر ) 1(
  .١٠٢٦ -٣/١٠٢٥ ، روضة الناظر ٢/٤٦٩املستصفى : انظر) 2(
 .٢/٤٦٩املستصفى : انظر) 3(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٧٨  

املتعارضني بالنسبة للمجتهد ، فكما جيب على اتهد األخذ بالدليل الذي           
  .فيه زيادة قوة ، جيب على املقلد األخذ بقول اتهد الذي فيه زيادة فضل 

 إن كان احلكم يتعلق فيما بينه وبني اهللا تعاىل أخـذ          : املذهب الثاين   
  .باأليسر ، وإن كان يتعلق فيما بينه وبني العباد أخذ باألثقل 

  .) ٢(، وحكاه بعض األصوليني ) ١(وبه قال الكعيب 
  

إن احلكم الشرعي ال يتغير بتغيـر       : اجلواب عن هذا املذهب أن يقال       
املتعلقات إال بدليل شرعي ، وليس هناك دليل شرعي على ذلك ، ومـا ال               

  .ت إليه دليل عليه ال يلتف
  

                                     
   . ٦/٣١٤البحر احمليط : انظر ) 1(

، ) الكعـيب   ( عبداهللا بن أمحد بن حممود البلخي النيسابوري ، أبو القاسم ، املعروف بـ              : والكعيب هو   
شيخ املعتزلة ، كان من الدعاة ملذهب االعتزال ، وهو شيخ طائفة الكعبية من طوائـف املعتزلـة ،                   

ـ : وكان من نظراء أيب علي اجلبائي ، ومن مصنفاته          ر ، وكتــاب  كتاب املقاالت ، وكتاب الغر
اجلدل ، وكتاب االستدالل بالشاهد على الغائب ، وغريها ، وقد اختلف يف سنة وفاته على أقـوال 

  .هـ ٣٢٩، أصحها أنه تويف سنة
  .٦/١٧٥ ، البداية والنهاية ١٥/٢٥٥ و ٣١٣/ ١٤سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف 

  .٢/٣٦٥إرشاد الفحول : انظر ) 2(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٧٩  

إن اتسع عقله للفهم فعليه أن يسأل كل واحد مـن           : املذهب الثالث   
املختلفني عن حجته ، فيأخذ بأرجحها عنده ، وإال أخذ بقول أفـضلهما             

  .عنده 
  .) ١(وبه قال أبو عبداهللا الزبريي 

إن اتسع عقله لفهم احلجج حـرم       : اجلواب عن هذا املذهب أن يقال       
  . أن جيتهد بنفسه ، ويعمل مبا ترجح عنده عليه التقليد ، ولزمه

  
إن أجاباه يف جملس واحد دفعة واحدة ختير بينـهما ،           : املذهب الرابع   

  .وإن سبق أحدمها اآلخر لزمه األخذ بقول السابق 
  .) ٢(حكاه الزركشي عن حكاية بعض العلماء 

  

                                     
   . ٦/٣١٤ ، البحر احمليط ٢/٢٠٤يه واملتفقه الفق: انظر ) 1(

الزبري بن أمحد بن سليمان بن عبداهللا بن عاصم بن املنذر بن الزبري بـن العـوام القرشـي                   : والزبريي هو   
األسدي الزبريي البصري ، أبو عبداهللا ، العالمة ، شيخ الشافعية ، تفقه به طائفة ، وهو صـاحب                   

، " النيـة   " الكايف ، وكتاب    :  مصنفات كثرية مليحة ، منها       وجه يف املذهب ، وكان أعمى ، وله       
، وغريهـا ، تـويف بالبـصرة        " االستـشارة واالسـتخارة     " ، وكتاب   " ستر العورة   " وكتاب  

  .هـ ، وصلى عليه ولده أبو عاصم ٣١٧سنة
  .١/٩٣ ، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ١٥/٥٧سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف 

  .٦/٣١٤البحر احمليط : ظر ان) 2(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٨٠  

فورد بأن املقلد لزمه قول اتهد األول حني سأله ،          : واستدل لذلك   
قول الثاين بعد لزوم املقلد قول األول ، فكان قول الثاين غري معترب ، وملـا                
كان وصول القولني إىل املقلد يف وقت واحد مل يكن أحـدمها يف لـزوم               

  .) ١(العمل به أوىل من اآلخر ، لذلك خير املقلد بينهما 
  

أن هذا مبين على القول بأن املقلد يلزمـه قـول           : اجلواب عن ذلك    
اتهد مبجرد اإلفتاء ، وهذا ليس بصحيح ، بدليل أن أبا العسيف الذي زنا              
بامرأة األعرايب ، ملا سأل أهل العلم عن مسألة ابنه ، أفتوه بأن على ابنـه                

، ) ١(جلد مائة وتغريب عام ، مث سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك               
نكر عليه النيب صـلى اهللا      ولو كان املقلد يلزمه قول اتهد مبجرد اإلفتاء أل        

  .عليه وسلم سؤاله له ؛ ألنه قد سأل قبله 
والصحيح أن املقلد يلزمه قول اتهد إذا مل جيد غريه ، أو وجد غريه              

  .) ٢(وتبين له أنه الراجح ، أو حكم به حاكم 
  

                                     
  .٢٥٤ص : سبق خترجيه ، انظر ) 1(
  . ص : واملسألة سبقت اإلشارة إىل اخلالف فيها ، انظر  . ٥٢٤املسودة ص : انظر ) 2(

أنه يأخذ بقول من يبين     : وهناك أقوال أخرى يف مسألة ختيري املقلد بني فتويني خمتلفتني من جمتهدين ، منها               
أنه يسأل ثالثـاً  : أنه يأخذ بقوليهما إن أمكن اجلمع بينهما ، ومنها : ي ، ومنها   على األثر دون الرأ   

البــحر  : انظـر   . فيأخذ بقول من وافقه ، ولكن أعرضت عنها ألا ذُكرت جمردة عن األدلـة               
  .٢/٣٦٥ ، إرشاد الفحول ١/٩٤ ، اموع شرح املهذب ٦/٣١٤احمليـط 



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٨١  

  :الترجيـح 
الذي يظهر يل أن الراجح هو املذهب األول من مـذاهب القـائلني             

وهو أنه إذا استوى اتهدان عند املقلد يف الفضل ختير بينهما ،            بالتفصيل ،   
وإن كان أحدمها أفضل من اآلخر اتبع األفضل منهما ؛ ألن املقلد قد تعبده              
اهللا تعاىل بسؤال أهل العلم ، فإذا أفتـاه واحد منهم لزمه قبول قوله ، وإن               

فـضل ؛ ألن كـل      أفتـاه اثنان متفاوتان يف الفضل لزمه األخذ بقول األ        
مكلف متعبد باتباع موجب ظنه ، كلٌ حبسبه ، فاتهد جيب عليه أن يتبع              
موجب ظنه يف نظره بني األدلة ، فريجح أقواها يف ظنه ، واملقلد جيب عليه               
أن يتبع موجب ظنـه يف تقليـد اتهدين ، فيتبع أفضلهما يف ظنــه ،              

وهذا  : " -اع قـول األفضل     بعد أن رجح القول بلزوم اتب      -قال الغزايل   
التحقيق ، وهو أنا نعتقد أن هللا تعاىل سراً يف رد العباد إىل ظنوم حـىت ال                 
يكونوا مهملني ، متبعني للهوى ، مسترسلني استرسال البهائم ، من غري أن             
يزمهم جلام التكليف ، فريدهم من جانب إىل جانب ، فيتذكروا العبودية ،             

م اهللا فيهم يف كل حركة وسـكون ، مينعهم مـن جانـب إىل   ونفاذ حك 
جانب ، فما دمنا نقدر على ضبطهم بضـابط فذلك أوىل من ختيـريهم            

  .) ١(" وإمهاهلم كالبهائم والصبيان 
وأما إذا استويا عنده يف الفضل فال ظن له حينئذ حىت يتبعه ، ولـيس               

  .ما ؛ لعدم املرجح قول أحدمها بأوىل من قول اآلخر ، فيتخري بينه

                                     
 .٢/٤٦٩املستصفى ) 1(



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٨٢  

  



  . أحكام التخيير وأنواعه : الباب الثاني 
  ٢٨٣  

  :سبب اخلالف 
هل كل جمتهـد  : اخلالف يف هذه املسألة مبين على اخلالف يف مسألة   

مصيب ؟ ، فمن خير بينهما بناه على أن كل جمتهد مصيب ؛ ألنه مىت قلَّد                
جمتهداً فقد أصاب ، ومن مل خيير بينهما بناه على أن املصيب من اتهدين              

  . ) ١( ، فال ختيري بني احلق وغريه واحد ؛ ألن احلق واحد
  
  

                                     
  .٦/٣١٥حر احمليط الب: انظر ) 1(



   .تطبيقات على القواعد األصولية والفقهية المتعلقة بالتخيير : الباب الثالث 

  ٢٧٧  

  
  
  

  الباب الثالث

تطبيقات على القواعد األصولية 
  والفقهية املتعلقة بالتخيري

  
  :ويشمل متهيداً وفصلني 

يف تعريف القواعد األصولية والقواعد الفقيهـة والـضوابط         : متهيد  
  .الفقهية 

  .القواعد األصولية اليت وقع فيها ختيري : الفصل األول 
.قع فيها ختيري القواعد الفقهية اليت و: الفصل الثاين 



   .تطبيقات على القواعد األصولية والفقهية المتعلقة بالتخيير : الباب الثالث 

  ٢٧٨  

   :متهيد 

يف تعريف القواعد األصولية والفقيهة والضوابط 
  :الفقهية 

  
  :تعريف القواعد األصولية : أوالً 

   :-" األصولية " و " القواعد : "  ومها - تعريفها باعتبار جزئيها -أ 
األسـاس ، فقاعـدة    : مجع قاعـدة ، وهي يف اللغة       " : القواعد  " 
  .أساسه : الشيء 
قواعد البيت ، : أصل استعمال الكلمة يف األمور احلسية ، ومن ذلك     و

وإذ يرفع إبراهيـم القواعـد من البيــت       { : وهي أُسسه ، قال تعاىل      
قواعد اهلودج ، وهي خشبات أربع      : ، ومن ذلك أيضاً     ) ١(} وإسـماعيل  

: حتته معترضة يف أسفله تركَّب عيدان اهلودج فيها ، ومن ذلـك أيـضاً               
اعد السحاب ، وهي أصوهلا املعترضة يف آفـاق الـسـماء ، شـبهت      قو

                                 
  . ، من سورة البقرة ١٢٧من اآلية رقم ) ١(



   .تطبيقات على القواعد األصولية والفقهية المتعلقة بالتخيير : الباب الثالث 

  ٢٧٩  

، مث استعملت الكلمة يف األمور املعنويـة ، كقواعـد           ) ١(بقواعـد البناء   
   .)٢(اإلسالم ، وقواعد الفقه ، وحنو ذلك 

  .)٣(القضية الكلية : والقاعدة يف االصطالح 
م املركَّب التام   الكال: على وزن فعيـلة مبعىن مفعولة ، وهي        : القضية  

، وسميت بذلك الشتماهلا    " زيد قائم   : " احملتمل للصدق والكذب ، حنو      
وقضى ربك أال تعبدوا    { : ، قال تعاىل    ) ٤(على احلكم الذي يسمى قضاًء      

  .) ٥(} إال إياه 

                                 
 ، معجم مقاييس    ٣/٣٦١ ، لسان العرب     ٣٩٧القاموس احمليط ص    : يف كل من    " قعد  " انظر مادة   ) 1(

   . ٥/١٠٩اللغة 
   .٦٣التخيري يف الشريعة اإلسالمية ص : انظر ) 2(
  .١٩الباحسني ص / تلويح ، القواعد الفقهية لـ د مع شرحه ال١/٣٤التوضيح ملنت التنقيح: انظر ) 3(
   . ١٩الباحسني ص /  ، القواعد الفقهية لـ د١/٣٦شرح التلويح على التوضيح: انظر ) 4(

أعلـم أن    : " - رمحـه اهللا     -قال سعد الدين التفتازاين   . وتسمى القضية باعتبارات أخرى بأمساء أخرى       
مى من حيث اشتماله على احلكم قضية ، ومـن حيـث            املركَّب التام احملتمل للصدق والكذب يس     

احتماله الصدق والكذب خرباً ، ومن حيث إفادته احلكم إخباراً ، ومن حيث كونه جزًء من الدليل                 
مقدمة ، ومن حيث أنه يطلب بالدليل مطلوباً ، ومن حيث حيصل من الدليل نتيجة ، ومن حيـث                   

" . دة ، واختالف العبارات باختالف االعتبـارات        يقع يف العلم ويسأل عنه مسألة ، فالذات واح        
   .١/٣٦شرح التلويح على التوضيح

  . ، من سورة اإلسراء ٢٣من اآلية رقم ) 5(



   .تطبيقات على القواعد األصولية والفقهية المتعلقة بالتخيير : الباب الثالث 

  ٢٨٠  

احملكوم فيها على كل    : نسبة إىل الكل ، فالقضية الكلية هي        : الكلية  
كل ـي جمـرد     : ، أي   "  ارد يقتضي التحرمي     النهي: " أفرادها ، حنو    

   .)١(يقتضي التحرمي 

نسبة إىل أصول الفقه ، واالسم املركَّب ال ميكـن أن           " : األصولية  " 
" أصـول الفقـه     " يعلم معناه إال بعد العلم مبفرداته اليت ركِّب منها ، و            

  " .فقه " و " أصول " مركَّب من 
، وقد ذكـر    ) ٢(أسفل الشيء   : اللغة  مجع أصل ، وهو يف      : فاألصول  

، لعل أرجحها قـول أيب احلـسـني        ) ٣(األصوليون يف معناه أقواالً كثرية      
  .) ١(" إن األصل هو ما يبتين عليه غريه : " البصري 

                                 
   . ١/٣١حاشية العطار على شرح احمللي جلمع اجلوامع: انظر ) 1(

أنه يتعرف منـها    : " ، وزاد آخرون    " أا تنطبق على مجيع جزئياا      : " وزاد بعضهم يف تعريف القاعدة      
وهذا فيه نظر ؛ ألن انطباقها على مجيع جزئياا يعود إىل كليتـها ، والتعـرف      " . أحكام جزئياا   

على أحكام جزئياا منها يعترب من مثراا املترتبة عليها ، ال من معناها ، وهو ما يسمى بالتخريج ،                   
مع إضافة عليه ، إذا كان فيـه        "  جزئياا   انطباقها على مجيع  : " ولكن قد يذكر القيد األول وهو       

   .٢٨٤،٢٨٦متييز لقواعد معينة عن غريها ، كما سيأيت يف تعريف القاعدة والضابط الفقهي ص 
 مع  ٣٢-١/٣١ ، شرح احمللي على مجع اجلوامع      ١٤٩التعريفات للجرجاين ص    : انظر هذين القيدين    

   .     ٣٥الباحسني ص / قهية لـ د ، القواعد الف٧٢٨حاشية لعطار ، الكليات للكفوي ص 
   .١٢٤٢ ، القاموس احمليط ص ١١/١٦لسان العرب: يف كل من " أصل " انظر مادة ) 2(
 مع حاشية سلم الوصول ، البحـر        ١/٧ ، اية السول   ١/٧ ، اإلحكام لآلمدي   ١/٧٨احملصول: انظر  ) 3(

  .١/١٦٧ ، التحصيل من احملصول١/١٥احمليط



   .تطبيقات على القواعد األصولية والفقهية المتعلقة بالتخيير : الباب الثالث 

  ٢٨١  

  
  :أُطلق األصل يف االصطالح على معان متعددة ، أمهها : واصطالحاً 

لصالة قـوله تعـاىل   األصـل يف وجـوب ا   : " حنو قوهلم   :  الدليل   -١
  .الدليل على ذلك :  ، أي )٢(" } وأقيموا الصالة { : 
، " إباحة امليتة للمضطر على خالف األصل       : " حنو قوهلم   :  القاعـدة   -٢

  .على خالف القاعدة : أي 
الـراجح  : ، أي   " األصل يف الكالم احلقيقة     : " حنو قوهلم   :  الراجح   -٣

  .عند السامع 
احلكم املتيقَّن  : ، أي   " األصل براءة الذمة    : " و قوهلم   حن:  املستصحب   -٤

  .الذي جيري استصحابه 
، " اخلمر أصل النبيذ يف احلرمة      : " حنو قوهلم   :  الصورة املقيس عليها     -٥

أن احلرمة يف النبيذ متفرعة عن حرمة اخلمر بسبب اشــتراكهما يف          : أي  
  .) ٣(العلة ، فاخلمر مقيس عليه ، والنبيذ مقيس 

  

                                 
= 

 ، حـاشية العطار علـى شـرح احمللـي جلمـع            ١/٥التمهيد أليب اخلطاب  : ظر  وان . ١/٥املعتمد) 1(
  .١/٤٦ ، إرشاد الفحول١/٤٧اجلـوامع

  .  ، من سورة النور ٥٦من اآلية رقم ) 2(
 ، فـواتح  ١/١٦ ، البحـر احملـيط  ١/٢١ مع حاشية سلم الوصول ، اإلاج ١/٧اية السول : انظر  ) 3(

   .١/٤٨ ، إرشاد الفحول١/٣٩ ، شرح الكوكب املنري١/٨الرمحوت



   .تطبيقات على القواعد األصولية والفقهية المتعلقة بالتخيير : الباب الثالث 

  ٢٨٢  

هو املعىن األول ، وهو     " أصول الفقه   " واملراد من األصل يف مصطلح      
الدليـل ؛ ملناسبته املعىن اللغوي ، فالدليل يبىن عليه احلكم ، فأصول الفقه             

  . ) ١(أدلته : 
  

                                 
 ، شرح   ١/١٧مع حاشية سلم الوصول ، البحر احمليط      ١/٧ ، اية السول   ١/٧اإلحكام لآلمدي : انظر  ) 1(

   .١/٤٨ ، إرشاد الفحول١/٣٩الكوكب املنري



   .تطبيقات على القواعد األصولية والفقهية المتعلقة بالتخيير : الباب الثالث 

  ٢٨٣  

فهماً : ، أي   " أُويت فالن فقهاً يف الدين      : " الفهم ، يقال    : والفقه لغة   
  .  )٢(ليكونوا علماء به :  أي )١(} ا يف الدين ليتفقهو{ : فيه ، قال تعاىل 

  
هو العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسبة من أدلتـها         : واصطالحاً  

  .التفصيلية 
  :شرح التعريف 

هو مطلق اإلدراك الشامل للقطع والظن ؛ ألن األحكام الفقهية          : العلم  
  .منها ما هو قطعي ، ومنها ما هو ظين 

خـطاب اهللا تعاىل املتعلق بفعل     : " م ، وهـو    مجع حك : باألحكام  
العلم بالـذوات ،    : ، خرج بذلك    " املكلف اقتضاء أو ختيرياً أو وضـعاً       

  .والصفات ، واألفعال 
األحكام املستفادة من   : املستفادة من الشرع ، خرج بذلك       : الشرعية  

  .غري الشرع ، كالعقل ، واحلس ، واللغة 
؛ ألن األحكام منها ما تعلق باألمور الـيت         نسبة إىل العمل    : العملية  

تعمل كالصالة ، ومنها ما يتعلق باألمـور اليت تعلم كالعلم بـصفات اهللا             
  . تعاىل ، فيكون قد خرج بذلك األحكام الشـرعية العلمية 

                                 
  . ، من سورة التوبة ١٢٢من اآلية رقم ) 1(
 ، معجم مقاييس ١٦١٤ احمليط ص  ، القاموس١٣/٥٢٢لسان العرب: يف كل من   " فقه  " انظر مادة   ) 2(

  .٤/٤٤٢اللغة



   .تطبيقات على القواعد األصولية والفقهية المتعلقة بالتخيير : الباب الثالث 

  ٢٨٤  

علـم  : املأخوذ بالنظر يف األدلة ، خرج بذلك        : املكتسب من أدلتها    
ب ، وعلم الرسل الذي عن طريق الوحي ،         اهللا تعاىل ؛ ألنه أزيل غري مكتس      

وعلم املالئكة ؛ ألنه مأخوذ من اللوح احملفوظ ، وعلم املقلد ؛ ألنه أخـذه               
  .عن طريق اتهد 

: اليت يدل كل دليل منها على حكم معني ، كقوله تعاىل            : التفصيلية  
األدلة :  ، دل على وجوب الصالة ، وخرج بذلك          )١(} وأقيموا الصالة   { 
   .)٢(الية ، كمطلق األمر وحنوه ، فهذا من عمل األصويل اإلمج

  
أدلة : وتعريف أصول الفقه باعتباره علَماً ولقباً على فن مستقل ، هو            

  .الفقه إمجاالً ، وكيفية االستفادة منها ، وحال املستفيد 
  :شرح التعريف 

ما ميكن التوصل بصحيـح النظر فيه إىل       : مجع دليـل ، وهو     : أدلة  
  .وب خربي ، فيشمل القطعي ، والظين مطل

كالكتاب ، والسنة ، واإلمجاع ،      : تقدم تعريفه ، وأدلة الفقه      : الفقه  
  .أدلة غري الفقه ، كأدلة التوحيد مثالً : وما أشبه ذلك ، وخرج بذلك 

الذي ال يـدل    : ، والدليـل اإلمجايل هو     " أدلة  " حال من   : إمجاالً  
، فيدخل حتته كل إمجاع ،      " إلمجاع حجة   ا: " على حكم معني ، كقولنا      

                                 
  . ، من سورة النور ٥٦من اآلية رقم ) 1(
  .١/٥٩ ، إحتاف ذوي البصائر١/٢١ ، البحر احمليط١/٢٨ ، اإلاج١/٣التمهيد أليب اخلطاب: انظر ) 2(



   .تطبيقات على القواعد األصولية والفقهية المتعلقة بالتخيير : الباب الثالث 

  ٢٨٥  

الدليل التفصيلي ، وهو الذي يدل على حكـم معـني ،            : وخرج بذلك   
  .) ١(} وال تقربوا الزنا { : كقوله تعاىل 

أي أن األصول يبحث فيه عن األحوال اليت        : وكيفية االستفادة منها    
، فيتـبني   تعترض لألدلة كالتعارض ، والنسخ ، وغري ذلك ؛ ليستفاد منها            

  .الراجح من املرجوح ، والناسخ من املنسوخ ، وما أشبه ذلك 
وهو اتهد ، فاألصول يبحث فيه عما يتعلق حبـال          : وحال املستفيد   

  .     ) ٢(اتهد ، كشروط اتهد ، وهل كل جمتهد مصيب ، وما أشبه ذلك 
  

عــد  تعريف القواعد األصولية باعتبارها علماً ولقباً على قوا        -ب  
هي القضايا الكلية اليت يتوصل ا إىل استنباط األحكام الفقهية من           : معينه  

  .أدلتها التفصيلية 
  :شرح التعريف 

  . ) ٣(مجع قضية ، وقد تقدم تعريفها : القضايا 
اليت ينطبق حكمها على مجيع النصوص اجلزئيـة الـيت          : هي  : الكلية  

" ارد يقتضي الوجـوب     األمر  : " تندرج حتت هذه القاعدة مثل قاعدة       

                                 
  . ، من سورة اإلسراء ٣٢من اآلية رقم) 1(
 ، شــرح    ١/٢٤ ، البـحر احملـيط    ١/٤٣ع اجلوامع  ، شرح احمللي على مج     ١/٨٠احملصول: انظر  ) 2(

   .١/٦ ، التمهيد أليب اخلطاب١/١٦١اللمع
   .٢٧٩ص : انظر ) 3(



   .تطبيقات على القواعد األصولية والفقهية المتعلقة بالتخيير : الباب الثالث 

  ٢٨٦  

{ : فإنه يندرج حتتها مجيع النصوص اليت فيها صيغ األمر ، حنو قوله تعاىل              
وأقيموا الصـالة وآتـوا الزكــاة      { : ، وقولـه   ) ١(} أوفوا بالعقود   

  .) ٢(} وأطيعوا الرسـول 
أي أن القاعدة األصولية وسيلة يتوصل ـا        : اخل  ... اليت يتوصل ا    

ستنباط األحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية ، فهي ال تدل على           اتهد إىل ا  
القاعـدة السابقة  : احلكم الفقهي مباشرة ، بل بتوسط الدليل ، مثال ذلك           

ال تدل على وجوب إقامة الصالة مباشرة       " األمر ارد يقتضي الوجوب     " 
ل اتهد  ، فيقو " وأقيموا الصالة   : " ، بل بتوسط الدليل ، وهو قوله تعاىل         

األمر ارد يقتضي الوجـوب    : " صيغة أمر جمرد ، وقاعـدة      " أقيموا  : " 
  .أن إقامة الصالة واجبة : تنطبق عليها ، فينتج عن ذلك " 

القاعدة الفقهية ، الـيت     " : اخل  ... اليت يتوصل ا    : " وخرج بقولنا   
 فعليـه   من أتلف شـيئاً   : " تدل على احلكم الشرعي مباشرة ، مثل قاعدة         

، فإا تفيد وجـوب الضمان على املتلِّف مباشرة ، ومـن دون            " ضمانه  
   .)٣(واسطة 

                                 
  . ، من سورة املائدة ١من اآلية رقم ) 1(
  .، من سورة النور ٥٦من اآلية رقم ) 2(
ـ     /  ، تعليق الشيخ   ١٢ – ١١الوجيز يف أصول الفقه ص      : انظر  ) 3( ى قواعـد   مجال الدين القـامسي عل

 - ، القواعد للمقري ١٣٦الباحسني ص /  ، القواعد الفقهية لـ د٢١األصول ومعاقد الفصول ص    
   .١/١٠٧ -القسم الدراسي 



   .تطبيقات على القواعد األصولية والفقهية المتعلقة بالتخيير : الباب الثالث 

  ٢٨٧  

  :تعريف القواعد الفقهية : ثانياً 
تقدم تعريف اجلزء األول والثاين اللذين تركب منهما هذا املصطلح ،           

  .) ١(" الفقهية " و " القواعد " ومها 
 قواعد معينة فقد اختلف فيـه       وأما تعريفها باعتبارها علماً ولقباً على     

العلماء بنـاًء على اختالفهم يف مفهومها ، هل هي قضية كلية أو قـضية              
  .أغلبية ؟ 

والقول بأن القاعدة قضية أغلبية مبين على وجود مسائل مستثناة مـن            
تلك القواعد ختالف أحكامها حكم القاعدة ، ولكن هذا القول مل يرتـضه             

م رأوا أن ذلك ال يقدح يف كلية القاعدة ، قال           بعض العلماء احملققني ، فإ    
األمر الكلي إذا ثبت فتخلُّف بعض اجلزئيـات         : " - رمحه اهللا    -الشاطيب  

عن مقتضى الكلي ال خيرجه عن كونه كلياً ، وأيضاً فإن الغالب األكثري             
معترب يف الشريعة اعتبار العام القطعي ؛ ألن املتخلفات اجلزئية ال ينتظم منها             

وإمنـا  ... ي يعارض هذا الكلي الثابت ، شأن الكليات االسـتقرائية           كل
فإذا ... يتصور أن يكون ختلّف بعض اجلزئيات قادحاً ، يف الكليات العقلية            

كان كذلك فالكلية يف االسقرائيات صحيحة ، وإن ختلّف عن مقتـضاها            
  .ية والقواعد الفقهية تدخل ضمن القواعد االستقرائ . )٢(" بعض اجلزئيات 

                                 
   .٢٨٢ و ٢٧٨ص : انظر ) 1(
   .٢/٨٣املوافقات ) 2(



   .تطبيقات على القواعد األصولية والفقهية المتعلقة بالتخيير : الباب الثالث 

  ٢٨٨  

هو القول بكلية القواعـد الفقهية ؛ ملـا قــاله          : والذي يظهر يل    
 ، وألن اجلزئيات املتخلفة قد تكـون داخــلة          - رمحه اهللا    -الشـاطيب  

حتت القاعـدة ولكن مل يظهر لنا دخـوهلا ، أو تكون داخلة حتتها عندنا             
صالً ولكن عارضها قاعدة أخرى هي ا أوىل ، أو تكون غري داخلة حتتها أ             

؛ حلكمة خفيت علينا ، وعلى كل تقدير فال اعتبار مبعارضة اجلزئيـات يف              
  .) ١(صحة كلية القواعد الفقهية 

القـضية الفقهيـة    : فإذا علم ذلك يكون تعريف القاعدة الفقهية هو         
  .الكلية املنطبقة على جزئياا اليت هي من أبواب شىت 

احتراز من الضابط ؛ ألن     " : اخل  ... املنطبقة على جزئياا    : " وقولنا  
  .) ٢(ما مجع فروعاً فقهية من باب واحد : الضابط هو 

    

                                 
   .٤٦الباحسني ص / ، القواعد لـ د١٨البورنو ص / ، الوجيز لـ د٨٤-٢/٨٣املوافقات : انظر ) 1(
 . ١/٣٠شرح الكوكب املنري:  انظر )2(
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  ٢٨٩  

  :تعريف الضوابط الفقهية: ثالثاً
   :-" الفقهية " و " الضوابط : "  ومها –تعريفها باعتبار جزئيها  -أ

مأخوذ من الضبط ،    : فهي مجع ضابط ، وهو يف اللغة        : أما الضوابط   
حفظه باحلزم ، والرجـل     :  وحبسه ، وضبط الشيء      الذي هو لزوم الشيء   

قوي شديد ، وللضبط معان     : أي حازم ، ورجل ضابط وضبنطي       : ضابط  
، وستبدو عنـد ذكـر املعـىن        ) ١(أخرى ال تعدو احلصر واحلبس والقوة       

االصطالحي للضابط عالقةُ ذلك باملعىن اللغوي ؛ ألن الـضابط حيـصر            
   . وحيبس الفروع اليت تدخل يف إطاره

   .)٢(فهي نسبة إىل الفقه ، وقد تقدم تعريفه : وأما الفقهية 
  :تعريف الضوابط الفقهية اصطالحاً -ب

أما معىن الضابط الفقهي يف االصطالح فإن طائفة من العلماء مل تفرق            
 ، وهناك طائفة أخرى من      )٣(بينه وبني القاعدة ، وعرفتهما بتعريف واحد        

دة ، فجعلت القاعدة جتمع فروعاً من أبواب        العلماء فرقت بينه وبني القاع    

                                 
 ، القـاموس    ٣/٣٨٦ ، معجم مقاييس اللغة      ٧/٣٤٠لسان العرب   : يف كل من     "ضبط  " انظر مادة   ) 1(

  .٨٧٢احمليط ص 
   .٢٨٢ص : انظر ) 2(
  .مع شرحه التقرير والتحبري ١/٢٩التحرير: انظر ) 3(
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  ٢٩٠  

األمـور  : " فمثال القاعدة    . )١(شىت ، والضابط جيمعها من باب واحـد        
األصل أن الطالق الصريح يتعلّق احلكـم       : " ، ومثال الضابط    " مبقاصدها  

   .)٢(" بلفظه ال مبعناه 
وعلى هذا يكون الضابط هو مبعىن القاعدة ، لكنه يكون منحصراً يف            

القضية الفقهية الكلية املنطبقـة     : " باب واحد ، وحينئذ يكون تعريفه هو        
  . ) ٣(" على جزئياا اليت هي من باب واحد 

   
  

                                 
 ، شرح الكوكب    ١٦٦ والنظائر البن جنيم ص       ، األشباه  ١/١١األشباه والنظائر البن السبكي   : انظر  ) 1(

 ، مقدمة حتقيق األشـباه والنظائر البن الوكيـل         ٢٤البـورنو ص   /  ، الوجيـز لـ د    ١/٣٠املنري  
   .١/١٩أمحد العنقري/ لـ د

   .١٢٩تأسيس النظر ص : انظر ) 2(
علـى تقاســيم    وهناك إطالقات أخرى للضابط ، كإطالقه على التعريفات ، وعلى املقاييس ، و            ) 3(

  . األشياء ، وغريها ، لكن ما أثبتناه هو اإلطالق الغالب 
   .٦٢الباحسني ص / القواعد الفقهية لـ د: انظر 
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  ٢٩١  

  
  الفصل األول

  القواعد األصولية اليت وقع فيها ختيري
  

  القاعدة األوىل
األمر يف الواجب املخير يف امتثاله بني أمرين فأكثر " 

  "متعلق بواحد منها 
  

  :معىن القاعدة : والً أ
  

  :الواجبات الواردة يف الشريعة باعتبار الفعل ، على قسمني 
واجبات نص الشارع على فعلها بعينها ، كالـصالة ،        : القسم األول   
  .والزكاة ، وحنومها 
واجبات خير الشارع بينها ، فمنها ما كان التخيري فيه          : القسم الثاين   

ان يف الزكاة ، وذلـك بـني الـشاتني أو           بني واجبني ، كالتخيري يف اجلرب     
العشرين درمهاً ، ومنها ما كان التخيري فيه بني أكثر من واجبني ، كالتخيري              
يف فدية األذى ، وذلك بني صوم ثالثة أيام ، أو إطعام ستة مـساكني ، أو                

  .ذبح شاة 
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  ٢٩٢  

واألمر يف الواجب الذي نص الشارع على فعله متعلق بذلك الواجب           
أما األمر يف الواجـب الذي خير الشارع يف امتثاله بني          . ) ١( بعينه إمجاعاً 

أمرين فأكثر فإن هذه القاعدة نصت على أنه متعلق بواحد منها مبـهم ،              
أن الواجب منها واحد غري معين ، فأيها فعل املكلف برئت           : ومعىن ذلك   

يعـاً  ذمته به ، وإذا فعلها مجيعاً أثيب ثواب واجب واحد ، وإذا تركها مج             
  .عوقب عقاب ترك واجب واحد 

هذا هو قول اجلمهور ، وقد خالف يف ذلـك بعـض األصـوليني ،               
، وقـد  " إن األمر فيه متعلق جبميع األمور على وجه البـدل          : " وقـالوا  

  .) ٢(تقدم بسط القول يف هذه املسألة 
  

  :تعبري األصوليني عن هذه القاعدة : ثانياً 
قتضى هذه القاعـدة اختلفت تعـبريام      مجهور األصوليني القائلون مب   
إذا خير املأمور بني فعل      : " - رمحه اهللا    -عنها ، فمن ذلك قول اجلصاص       

 ، وقول   )٣(" أحد أشياء ، مثل كفارة اليمني ، فالواجب يف احلقيقة أحدها            

                                 
   .٢/١٧٠طه العلواين على احملصول/  ، تعليق د١/٢٧٩شرح خمتصر الروضة: انظر ) 1(
  . وما بعدها ١٠٥ص : انظر ) 2(
   .٢/١٤٧أصول اجلصاص ) 3(
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  ٢٩٣  

إذا ورد األمر بأشياء على طريـق        : " - رمحه اهللا    - )١(القاضي أيب يعلى    
لكفارات الثـالث وحنوها ، فالواجـب واحد منها بغـري         التخيـري ، كا  

إذا ورد الشرع باألمر بفعـلٍ       : " - رمحه اهللا    -، وقول الباجي    ) ٢(" عينه  
من مجلة أفعال خمير فيها على سبيل الوجوب ، فإن الواجب منها واحد غري              

 إذا خير اهللا تعـاىل بـني       : " - رمحه اهللا    -، وقول الشريازي    ) ٣(" معني  
أشـياء ، مثل كفارة اليمني ، خير فيها بني العتق واإلطعام والكـسوة ،              

   .)٤(" فالواجب منها واحد غري معني 
  

  :فروع هلذه القاعدة : ثالثاً 
  :من فروع هذه القاعدة ما يلي 

                                 
مد بن احلسني بن حممد بن خلف البغدادي احلنبلي ، أبو يعلى ، شيخ احلنابلة ، ولد يف أول                   حم : هو  ) 1(

هـ ، تفقه على أيب حامد ، واله القائم قضاء دار اخلالفة ، وكان عـامل عـصـره يف                   ٣٨٠سنة  
األصول ، والفروع ، وإماماً ال يشق له غبار، وكان ذا عبادة وجد ، ومالزمة للتـصنيف ، مـع                    

: اللة واملهابة ، ومل تكن له يد طُوىل يف معرفة احلديث ، فرمبا احتج بالواهي ، ومـن مـصنفاته    اجل
  .هـ ٤٥٨العدة ، والكفاية يف أصول الفقه ، واألحكام السلطانية ، وغريها ، تويف سنة 

  .  ١٨/٨٩ ، سري أعالم النبالء ٣/٣٠٦شذرات الذهب : انظر ترمجته يف 
   .١/٣٠٢العدة ) 2(
   .٢٠٨إحكام الفصول ص ) 3(
  .٥٤اللمع ص ) 4(
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  ٢٩٤  

إذا أوصى يف الكفارة املخيرة خبصلة معينة ، وكانـت          : الفرع األول   
 الباقيتني ، فهل يعترب اجلميع من رأس املال         قيمتها تزيد على قيمة اخلصلتني    

  ، أو الزائد من الثلث ؟
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  ٢٩٥  

  :يف ذلك قوالن ألهل العلم 
يعترب مجيع قيمتها من رأس املال ؛ ألنه تأدية واجب ،           : القول األول   

   . )١(أا خترج من رأس املال : والقاعدة يف الواجبات 
   .)٢(وهذا أحد الوجهني عند الشافعية 

  
يعترب الزائد من الثلث ؛ ألنه غري متحتم ، وحتصل الرباءة           : لثاين  القول ا 

  . بدونه 
 ، واختــاره بعـض      )٢(وهذا أصـح الوجهني عند الـشـافعية       

  .) ٣(احلنـابلة 
وهذان القوالن مبنيان على اخلـالف يف هذه القاعـدة ، فإن قلنـا           

واجـب  ال: " فاجلـميع من رأس املال ، وإن قلنــا         " الكل واجب   : " 
   . )٤(فالزائد من الثلث " مبهم 

  
 -إذا أتى املكفِّر باخلصال معاً يكون ثواب الواجـب          : الفرع الثاين   
 على أحدها ، وهو أعالها إن تفاوتت ؛ ألنه لو اقتصر            -فيما إذا فعلها معاً     

                                 
   .٦٨القواعد والفوائد األصولية ص : انظر ) ١(
   .٨٠ ، التمهيد لإلسنوي ص ١/١٩٣البحر احمليط: انظر ) ٢(
  .٦٩ - ٦٨القواعد والفوائد األصولية ص : انظر ) 3(
   .١/١٩٣البحر احمليط : انظر ) ٤(
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  ٢٩٦  

عليه حلصل له ذلك ، فإضافة غريه إليه ال تنقصه ، وإن تـساوت فعلـى                
 عوقب عقاب ترك الواجب على أحدها ، وهـو          أحدها ، وإن ترك اجلميع    

أدناها ؛ ألنه لو اقتصر عليه ألجزأه ، وهذا على مقتضى القاعدة ، وهـو               
   .)١(كون الواجب أحدها 

  
  

                                 
   .٦٧ ، القواعد والفوائد األصولية ص ٨١د لإلسنوي ص  ، التمهي٢٥غاية الوصول ص : انظر ) 1(

ويلزم من قال بوجوب اجلميع بناء على من فسره مبعىن أن من فعلها مجيعاً أثيب ثواب واجبات ، ومـن                    
  .تركها مجيعاً عوقب عقاب تارك واجبات ،  أن خيالف يف هذا الفرع 

 ، شرح احمللي    ١/١٠١ ، اإلحكام لآلمدي   ١/١٩١البحر احمليط   : انظر تفسري هذا القول ذا املعىن         
  . ١/١٤١ ، سلم الوصول١/٦٦ مع حاشية العطار ، مسلم الثبوت١/٢٢٩جلمع اجلوامع
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  ٢٩٧  

  
  القاعدة الثانية

التخيري يف إيقاع الواجب بني أزمنة متعددة ثابت " 
  "شرعاً 

  
  :معىن القاعدة : أوالً 

  :لشريعة ، على قسمني الواجبات املؤقتة الواردة يف ا
  .واجب وقته مبقدار فعله ، كصوم يوم من رمضان : القسم األول 
  .واجب وقته أكثر من مقدار فعله ، كصالة الظهر : القسم الثاين 

 )١(فالواجب الذي وقته مبقدار فعله ال خالف أن وقته هو وقت أدائه             
.  

اعدة نصت  وأما الواجب الذي وقته أكثر من مقدار فعله فإن هذه الق          
على أنه ثبت شرعاً ختيري املكلف يف إيقاعه بني األزمنة الواقعة بني دخـول              
وقته وخروجه ، كصالة الظهر ، حيث إن وقتها يدخل إذا زالت الشمس             

 ، فيكون املكلف خميراً يف أدائها       )٢(، وخيرج إذا كان ظل كل شيء كطوله         
  .يف أول الوقت ، أو وسطه ، أو آخره 

                                 
   .٢/١٨٣طه العلواين على احملصول / تعليق د: انظر ) 1(
   .١٦٩ص : انظر ) 2(
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  ٢٩٨  

  
اجلمهور ، وخالف يف ذلك بعض األصوليني ، فمنهم مـن           وذا قال   

إنه ثابت  : " ، ومنهم من قال     " إن الوجوب ثابت يف أول الوقت       : " قال  
  .) ١(، وقد تقدم بسط اخلالف يف هذه املسألة " يف آخره 

  
  :تعبري األصوليني عن هذه القاعدة : ثانياً 

اختلفت تعـبريام   مجهور األصوليني القائلون مبقتضى هذه القاعدة ،        
العبـادة إذا    : " - رمحـه اهللا     -عنها ، فمن ذلك قول القاضي أيب يعلى         

تعلقت بوقت موسع ، كالصالة ، فإن وجوا يتعلق جبميع الوقت وجوبـاً     
 – رمحـه اهللا     –، ونقل أبو الوليد الباجي عن أصحاب مالك         ) ٢(" موسعاً  
 رمحه اهللا   –قال اآلمدي   ، و ) ٣(" إن مجيع الوقت وقت للوجوب      : " قوهلم  

إذا كان وقت الواجـب فاضالً عنه ، كـصالة الظهـر مـثالً ،               : " -
أنه واجب موسع ، وأن مجيع أجزاء ذلك الوقـت          ... فمذهب أصحابنا   

وقت ألداء ذلك الواجـب فيه فيما يرجـع إىل سـقوط الفـرض بـه               
ه  رمح – )١(، وقال عبد العزيز البخاري      ) ٤(" وحصـول مصلحة الوجوب    

                                 
  .١٧٥ص : انظر ) 1(
   .١/٣١٠العدة ) 2(
   .٢١٥إحكام الفصول ص : انظر ) ٣(
   .١/١٠٥ اإلحكام لآلمدي)٤(
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  ٢٩٩  

... الواجب إذا تعلق بوقت يفضل عن أدائه يسمى واجباً موسعاً            : " -اهللا  
ومعىن التوسع أن مجيع أجزاء الوقت وقت ألدائه فيما يرجع إىل سـقوط             

  .) ٢(" الفرض 
  

  :فروع هلذه القاعدة : ثالثاً 
  :من فروع هذه القاعدة ما يلي 

 يف آخره ، فهل     الصيب إذا صلى يف أول الوقت ، مث بلغ        : الفرع األول   
  .يلزمه إعادة تلك الصالة ؟ 

  :اختلف العلماء يف ذلك على قولني 
  . ال يلزمه إعادا : القول األول 

  .) ٣(وهو املشهور من مذهب الشافعية 
  

  .يلزمه إعادا : القول الثاين 

                                 
= 

  عبد العزيز بن أمحد بن حمـمد البخاري ، عالء الدين ، من كبار احلنفية ، كان عاملاً بالفقه: هو ) ٥(
كشف األسرار عن أصول البزدوي ، شرح املنتخب يف         :  واألصول واألنساب ، من أهم مصنفاته       

  .هـ ٧٣٠ أصول الفقه ، شرح اهلداية إىل النكاح ، وغريها ، تويف سنة
  .٤/١٣ ، األعالم ١٨٨تاج التراجم ص : انظر ترمجته يف 

   .١/٢١٩كشف األسرار) ١(
   .٣/١٤اموع شرح املهذب : انظر ) ٢(
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  . ) ١(وهو قول مجهور أهل العلم 

ية اليت تأثرت   وقد جعل بعض األصوليني هذا املسألة من الفروع الفقه        
باخلالف يف هذه القاعدة ، وجعلوا القول بعدم إلزامه بإعادا مبين علـى             
القول بأن الوجوب ثابت يف مجيع أجزاء الزمن ؛ ألنه قد فعلـها فيـه ،                
والقول بإلزامه بإعادا مبين على القول بأن الوجوب ثابت يف آخر الوقت            

   . )٢(ا فيه ؛ ألنه قد صار فيه أهالً للوجوب ، ومل يفعله
ولكن بعد النظر يف كتب الفقه جند أن كل فريق مل ينبِ قوله على تعلق     
الوجوب جبميع أجزاء الوقت أو آخره ، بل إن نظرهم يف ذلك فقهـي ،               

، " ال يلزمـه اإلعـادة ألنـه أدى وظيفـة الوقـت             : " فالشافعية قالوا   
ال تنقلب فرضاً   يلزمه اإلعـادة ألا وقعت نفالً ، ف      : " واجلـمهور قالوا   

وذلك ألن الصيب صالها قبل البلوغ ، ال ألنه صـالها قبـل وقـت               " . 
الوجوب ، بدليل أن البالغ لو صالها يف أول الوقت ال يلزمه إعادا آخـر               

   .)٣(الوقت عندهم 
  

  ؟ )٤( هل التغليس يف صالة الفجر أفضل أو اإلسفار: الفرع الثاين 

                                 
   .٣/١٤ ، اموع شرح املهذب ٣/٢٢الشرح الكبري : انظر ) ٣(
   .٩٢-٩١ختريج الفروع على األصول للزجناين ص : انظر ) ١(
   . ٣/٢٢ ، الشرح الكبري٣/١٤ ، اموع شرح املهذب١/٣٥٧ينحاشية ابن عابد: انظر ) ٢(
  . صالا آخر الوقت : صالا أول الوقت ، واإلسفار ا : التغليس بصالة الفجر ) 4(

= 

٣٠٠  
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  ٣٠١  

  :اختلف العلماء يف ذلك على قولني 
  

  

                                 
= 

   .٦٧٥ و ٤٣٢النهاية يف غريب احلديث واألثر ص : انظر 
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  . التغليس أفضل : القول األول 
   .)١(وبه قال مجهور العلماء 

  
  .اإلسفار أفضل : القول الثاين 

   .)٢(وبه قال احلنفية 
وقد جعل بعض األصوليني هذا املسألة من الفروع الفقهية اليت تأثرت           
باخلالف يف هذه القاعدة ، وجعلوا القول بتفضيل التغليس مبين على القول            

 ثابت يف اجلزء األول من أجزاء الزمن ؛ ألنه قد فعلها فيـه ،               بأن الوجوب 
والقول بتفضيل اإلسفار مبين على القول بأن الوجوب ثابـت يف اجلـزء             

   .)٣(األخري من أجزاء الزمن 
ولكن بعد النظر يف كتب الفقه جند أن كل فريق مل ينبِ قوله على تعلُّق     

يف ذلك إىل األحاديـث     الوجوب بأول الوقت أو آخـره ، بل إن نظرهم          
الواردة يف فضل التغليس واإلسفار ، فمن فضل التغليس استدل باألحاديث           
اليت تدل على أن النيب صلى اهللا عليه كان يصلي الصبح بغلس ، ومن ذلك               

                                 
   .٢/٤٤ ، املغين البن قدامة ٥٥ – ٣/٥٤اـموع شـرح املهذب : انظر ) ١(
   .١/٣٦٦حاشـية ابن عابدين : انظر ) ٢(
   .٢٩مفتاح الوصول ص : انظر ) ٣(
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 رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يـصلي             )١( ما رواه جابر 
 استـدل باألحاديث اليت تدل على       ، ومن فضل اإلسفار    )٢(الصبح بغلس   

أسفروا بالفجر ، فإنه    : ( فضله ، ومن ذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم           
. ) ٤)  (٣() أعظم لألجر 

                                 
جابر بن عبد اهللا بن عمرو األنصاري اخلزرجي السلَمي، املدين ، الفقيه ، صاحب رسـول اهللا                 : هو  ) ٤(

صلى اهللا عليه وسلم ، من أهل بيعة الرضوان ، روى علماً كثرياً ، وكان مفيت املدينة يف زمانـه ،                     
كان قد أطاع أباه يوم أحد وقعد ألجل أخواته ، مث شهد اخلندق وبيعة الشجرة ، وشاخ ، وذهب                   و

  .هـ ، وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موتاً ٧٧سنة :  هـ ، وقيل ٧٨بصره ، مات سنة 
   .١/٤٣ ، تذكرة احلفاظ٣/١٨٩سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف   

، ومسلم ، ) ٥٣٥( ، برقم ١/٢٠٥وقت املغرب ، :  مواقيت الصالة ، باب رواه البخاري ، كتاب) ١(
 ، ٥/٢٠٢، ... استحباب التبكري بالصبح يف أول وقتها : كتاب املساجد ومواضع الصالة ، باب 

  ) . ٦٤٦(برقم 
، والترمذي ، أبـواب     ) ٤٢٠( ، برقم    ٢/٦٥وقت الصبح ،    : رواه أبو داود ، كتاب الصالة ، باب         ) ٢(

، واللفظ له ، وابن ماجـه ،        ) ١٥٤( ، برقم    ١/٤٧٧ما جاء باإلسفار بالفجر ،      : الة ، باب    الص
، عن رافع بن خديج رضي اهللا       ) ٦٧٢(، برقم   ١/٢٢١وقت صالة الفجر ،     : كتاب الصالة ، باب     
جـامع الترمـذي    : انظـر   . ، وصححه األلباين    " حديث حسن صحيح    : " عنه ، وقال الترمذي     

  ) . ٢٥٨(  ، برقم ١/٢٨١األحوذي ، إرواء الغليل  مع حتفة ١/٤٧٩
   .٣/١٦٦ ، الشرح الكبري ٥٥ -٣/٥٤ ، اموع شرح املهذب ١/٣٦٦حاشية ابن عابدين: انظر ) ٣(
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  القاعدة الثالثة

الواجـب املخير يف امتثاله بني املكلفني واجب على " 
  "مجيعهم 

  
  :معىن القاعدة : أوالً 

  :اعتبار الفاعل ، على قسمني الواجبات الواردة يف الشريعة ب
واجب طلب الشـارع فعله من كل مكلف بعينـه ،          : القسم األول   

  .كالصلوات اخلمس 
واجب طلب الشارع فعله من املكلفني من غري نظر إىل          : القسم الثاين   

  .فاعله ، كتجهيز امليت 
فالواجب الذي طلب الشـارع فعله من كل مكلف بعينه هو واجب           

، وأما الواجب الذي طلب الشارع فعله من املكلفني من          على ذلك املكلف    
غري نظر إىل فاعله ، فقد نصت هذه القاعدة على أنه واجب على مجيـع               
املكلفني ، مع أم خميرون فيمن يقوم به منهم ؛ ألن املكلفني لـو فعلـوه                
مجيعاً ألثيبوا ثواب الفرض مجيعاً ، ولو تركوه مجيعاً ألثــموا إمث تـارك              

 ، وهذا قول مجهور األصوليني ، وقد خـالف يف ذلـك             )١( مجيعاً   الفرض
                                 

   .١/١٩٧ ، اية السول٢/٢١٣ ، تيسري التحرير٢/٩٣املستصفى: انظر ) 1(
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، وقد تقدم بـسط     " إنه واجب على البعض     : " بعض األصوليني ، وقالوا     
   .)١(اخلالف يف هذه املسألة 

  
  :تعبري األصوليني عن هذه القاعدة : ثانياً 

مجهور األصوليني القائلون مبقتضى هذه القاعدة ، اختلفت تعـبريام          
ومن األمر ما يكـون      : " - رمحه اهللا    -ها ، فمن ذلك قول اجلصاص       عن

، وقول أبو بكر     )٢(" فرضاً على الكفاية ، ويتوجه به اخلطاب إىل مجاعتهم          
ومن الفروض ما هو على الكفاية دون األعيان ، ومعىن وصفه           : " الباقالين  

ريطة إن مل   بأنه فرض على الكفاية أنه الزم لكل واحد من األمة يف عينه بش            
 ، وقول ابن    )٣(" يقم به غريه ، فإن فعله الغري سقط عن سـائر البـاقني            

األمر جلماعة يقتضي وجـوبه على كل واحـد         : " - رمحه اهللا    -قدامة  
فرض الكفايـة    : " - رمحه اهللا    - ، وقول زكريـا األنصاري      )٤(" منهم  

   .)٥(" على الكل 
  

                                 
  .٢٢٩ص : انظر ) 1(
   .٢/١٥٥أصول اجلصاص ) 2(
   .٢/٣١٢اإلرشاد التقريب و) ٣(
  . مع نزهة اخلاطر العاطر ٢/٩٧روضة الناظر ) 4(
   . ٢٧غاية الوصول ص ) 5(
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  ٣٠٦  

  : فروع هلذه القاعدة : ثالثاً 
إذا صلى على اجلنازة أكثر من واحد ، فهل         :  فروع هذه القاعدة     من

  تقع صالة اجلميع فرضاً ؟
  :يف ذلك قوالن ألهل العلم 

  .أن صالة اجلميع تقع فرضاً : القول األول 
، وحكـاه إمـام     ) ٢( ، واختاره بعض احلنابلـة       )١(وبه جزم الرافعي    

   .)٣(احلرمني عن األئمة 
  

ليس بعضهم أوىل بوصفه بالقيام بالفرض مـن        بأنه  : واستدلوا لذلك   
   .)٣(بعض ، فوجب احلكم بالفريضة للجميع 

                                 
   .٧٧التمهيد لإلسنوي ص : انظر ) ١(

عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي القزويين ، أبو القاسم ، إمام الـدين ، عـامل العجـم                    : والرافعي هو   
كان من العلماء العاملني ، يـذكر عنـه تعبـد ،            هـ ،   ٥٥٥والعرب ، شيخ الشافعية ، ولد سنة        
الفتح العزيز يف شرح الوجيز ، وشـرح مـسند الـشافعي ،      : ونسـك ، وتواضع ، من مصنفاته       

  .هـ ٦٢٣والتذنيب ، وغريها ، تويف سنة 
   . ٢٢/٢٥٢ ، سري أعالم النبالء ٢/٧٥طبقات الشافعية البن قاضي شهبة : انظر ترمجته يف   

   .١٨٧قواعد والفوائد األصولية ص ال: انظر ) ٢(
   .١/٢٤٧ ، البحر احمليط٥/٢٠٧اموع شرح املهذب: انظر ) ٣(
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أن الزائد على ما سقط به فرض صالة اجلنازة يقع نفالً           : القول الثاين   
.  

   .)١(وهذا حكي وجهاً للشافعية ، وأبداه إمام احلرمني احتماالً 
و القول بأن  سبب القول األول ه– رمحه اهللا –وقد جعل اإلسنوي 

الفرض يتعلق باجلـميع ، والقول الثـاين موافقاً للقول بتعلق الفرض 
 .)٢(بالبعض 

                                 
   . ١٨٨ ، الفوائد والقواعد األصولية ص ٧٨-٧٧التمهيد لإلسنوي ص : انظر ) ١(
   .٧٨-٧٧التمهيد لإلسنوي ص : انظر ) ٢(
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  القاعدة الرابعة
  "للمكلف التخيري يف املباح بني الفعل والترك " 

  
  :معىن القاعدة : أوالً 

املباح عند األصوليني هو يف احلقيقة ختيري بني الفعل والترك ، كاجلماع            
أُحل لكم ليلة الـصيام     { :  الذي دل على إباحته قوله تعاىل        ليلة الصيام ،  

 فاآلن باشروهن وابتغوا ما كتب اهللا لكم        - إىل قوله    -الرفث إىل نسائكم    
وكلوا واشـربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسـود مـن            

، ) ٢(أمر إباحـة باإلمجـاع      } باشروهن  { ، واألمر يف قوله     ) ١(} الفجر  
ه يكون الرجل خميراً بني اجلماع وتركه ليلة الصيام ؛ ألن هذا هو معىن              وعلي

  .اإلباحة الشرعية 
وهذه القاعدة نصت على هذا املعىن ، وهو أن األمـر املبـاح خييـر               

   . )٣(املكلف فيه بني فعله وتركه 

                                 
  .، من سورة البقرة ١٨٧من اآلية رقم ) 1(
   .٢/٤٩ ، تفسري البحر احمليط أليب حيان ٥/١٠٧ الكبري للرازي التفسري: انظر ) 2(
  .١٣٥ص : انظر . تقدم بعض ما يتعلق ذه القاعدة من التمثيل واالستدالل ) 3(
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  :تعبري األصوليني عن هذه القاعدة : ثانياً 

القاعدة ، وميكن أن تؤخذ مـن       اختلفت تعبريات األصوليني عن هذه      
 - رحـمه اهللا    -تعريفهم للمبـاح ، ومن ذلك قول أيب بكر البـاقالين          

أنه ما ورد األذن من اهللا تعاىل فيه وتركه غري مقرون بأمــرٍ             : حده  : " 
 ، وقـول إمــام      )١(" بذم فاعله أو مدحه ، وال بذم تاركه وال مبدحه           

ملباح فهو ما خير الشارع فيه بني الفعل        أما ا  : " - رمحه اهللا    -احلرمـني  
 : - رمحه اهللا - ، وقـول اآلمـدي )٢(" والترك من غري اقتضاٍء وال زجر     

هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيري فيه بني الفعـل             " 
 " – رمحـه اهللا     - ، وقال أبو اخلطاب الكلوذاين       )٣(" والترك من غري بدل     

ل فعل مأذون فيه ، ال يثاب على فعله وال يعاقـب علـى   أما املباح فهو ك   
الفعل الـصادر    : " - رمحه اهللا    - ، وقول عبد العزيز البخاري       )٤(" تركه  

عن املكلف ال خيلو من أن يترجح جانب األداء فيه ، أو جانب الترك ، أو                
أما الثالث فهو املباح ؛ إذ ليس يف أدائه ثـواب ، وال             ... ال هذا وال ذلك     

  . ) ٥("  تركه عقاب يف

                                 
   .١/٢٨٨التقريب واإلرشاد ) 1(
   .١/٢١٦الربهان ) 2(
  . ١/١٢٣اإلحكام لآلمدي ) 3(
   .١/٦٧التمهيد أليب اخلطاب ) ٤(
   .٢/٣٠٠رار كشف األس) ٥(

= 

٣٠٩  
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  القاعدة اخلامسة

التخيري يف اجتناب احملرم بني أمرين فأكثر جائز " 
  "شرعاً 

  
  :معىن هذه القاعدة : أوالً 

احملرمات الواردة يف الشريعة باعتبار األمور املنهي عنها ، على قسمني           
:  

حمرمات نص الشارع على تركها بعينها ، كالزنـا ،          : القسم األول   
  . ، وحنومها والكذب

حمرمات خير الشارع بينها يف الترك ، كمن أسلم وحتته          : القسم الثاين   
  .مخس نسوة ، فإن عليه أن يترك واحدة منهن ، وهو خمير بينهن 

فإذا نص الشارع على ترك أشـياء بعينها فإنه يقتضي حتـرمي تلـك            
لتخـيري ،   األشـياء ، وأما إذا ى الشـارع عن أحد شيئني فأكثر بلفظ ا           

فجمهور األصوليني يرون أنه جائز ، وأنه يقتضي حترمي واحد منها ال بعينه             

                                 
= 

 ، البحـر    ١/١١٢ ، فواتح الرمحـوت    ١/١٢٩املستصفى: ولالستزادة من أقوال األصوليني يف ذلك انظر        
  . ، وغريها ٢/٦٢٣ ، اية الوصول ١/٢٧٦احمليط
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، واملكلف هو الذي يتخير بينها ، وهذا ما نصت عليه هـذه القاعـدة ؛                
أمره صـلى اهللا  : وذلك للنصوص الشرعية اليت وردت جبواز ذلك ، ومنها       

ته عـشر نـسوة ،      عليه وسلم لغيالن بن سلمة رضي اهللا عنه ملا أسلم وحت          
، حيث خيره بني نساٍء كلُّ      ) ١(وأسلمن معه ، وأمره أن يتخير منهن أربعاً         

  .واحدة منهن حمرمة عليه ال بعينها 
وقد خالف يف ذلك املعتزلة وبعض األصوليني ، وقالوا بعدم جواز هذا            
النهي ، وإذا ورد اقتضى حترمي الكل ، وقد تقدم بسـط الكالم عن هـذه               

  .) ٢(لة املسأ
  

  :تعبري األصوليني عن هذه القاعدة : ثانياً 
مجهور األصوليني القائلون مبقتضى هذه القاعدة ، اختلفت تعـبريام          

قد يصح أيضـاً    : " - رمحه اهللا    -قول أبو بكر الباقالين     : عنها، من ذلك    
 عن الضدين أو األضداد بلفظ التجزء على وجه التخيري بني - يعين النهي -

إذا  : " - رمحـه اهللا     - ، وقول الشريازي     )٣(" أي ذلك شاء املكلف     ترك  
نهي عن شيء من شيئني أو ثالثة أو أكثر فإن النهي يتعلق بواحد منـها ،                

                                 
  .١٤٤سبق خترجيه ص ) 1(
  .١٥٠ص : انظر ) 2(
   .٢/٣٢٣التقريب واإلرشاد ) ٣(
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 ،  )١(" فيحرم اجلمع بينهما ، وجيـوز له فعل واحد منهما على االنفـراد             
ن ال  جيـوز أن يكون املـحرم أحد أمري      : " - رمحه اهللا    -وقول اآلمدي   

إذا ي عـن     : " - رمحه اهللا    - ، وقول أبو اخلطاب الكلوذاين       )٢(" بعينه  
ال تكلم زيداً أو عمراً ، اقتضى املنع        : أشياء بلفظ التخيري ، مثل أن يقول        

   .)٣(" من كالم أحدمها ال بعينه 
  

  :فروع هلذه القاعدة : ثالثاً 
  :من فروع هذه القاعدة ما يلي 

ال تكلم زيداً أو عمراً ، فإن       : " ل خالد لصاحبه    لو قا : الفرع األول   
  ، مث كلَّم أحدمها ، فهل خلالد أن يعاقبه ؟" مل متتثل عاقبتك 

ليس له أن يعاقبه ؛ ألنه جيوز له أن يكلم          : بناًء على مذهب اجلمهور     
أيهما شاء على االنفراد ؛ ألن النهي إذا ورد بلفظ التخيري اقتضى النهي عن              

  .ملنهي عنها ال بعينه ، وهذا هو مقتضى هذه القاعدة أحد األمور ا

                                 
   .١/٢٩٥شرح اللمع ) 1(
  ١/١١٤اإلحكام لآلمدي ) 2(
   .١/٣٦٨التمهيد أليب اخلطاب) ١(

، ٨١ ، التمهيد لإلسنوي ص    ١/٣٨٧شرح الكوكب املنري  : ولالستزادة من أقوال األصوليني يف ذلك انظر        
   .٦٩ ، القواعد والفوائد األصولية ص ١/١١٠ ، فواتح الرمحوت١/٢٧١البحر احمليط
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  ٣١٣  

له أن يعاقبه ؛ ألن النهي إذا ورد        : وعلى مذهب املعتزلة ومن وافقهم      
  .) ١(بلفظ التخيري اقتضى حترمي اجلميع 

  
إذا أسلم الكافر ، وحتته أكثر من أربع نسوة ، فأسلمن           : الفرع الثاين   

يات ، اختـار منهن أربعاً فمـا       معه ، أو أسلمن يف عدن ، أو كن كتاب         
  . دون ، وفارق سائرهن 

   .)٢(وبه قال مجهور أهل العلم 
وقد جعل بعض األصوليني هذا الفرع الفقهي جارٍ على هذه القاعدة ؛      

   .)٣(إذ هو حترمي بعض غري معني 
  

                                 
   .٢/٤٣٣البحر احمليط: انظر ) 1(
 ١٧/٤١٠ ، املهذب  ١١/٣٥١ ، احلاوي  ١٨/١٤٣ ، االستذكار  ١٢/٥٨ن عبد الرب  التمهيد الب : انظر  ) 2(

   .٢/٥٢ ، بداية اتهد١٠/١٤مع تكملة اموع ، املغين البن قدامة
   .٨٢ ، التمهيد لإلسنوي ص ٧٠القواعد والفوائد األصولية ص : انظر ) ٢(
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  ٣١٤  

  
  القاعدة السادسة

للمجتهد التخيري بني دليلني متعارضني مل يترجح " 
  "لديه أحدمها 

  
  : معىن القاعدة : والً أ

اتهد إذا تعارض عنده دليالن ، وجب عليه أن يرجح بينهما بـأي             
مرجح من املرجحات ، فإن عجز عن الترجيح ، وحتير فقد نصت هـذه              
القاعدة على أنه يتخير بينهما ؛ ألن كل دليل منهما يف قوة اآلخر ، وليس               

       ر اتهد أحدمها فال يعمل وال يفـيت إال        أحدمها بأوىل من اآلخر ، وإذا ختي
، وذا قال طائفة من األصوليني      ) ١(مبقتضاه ، وال جيوز أن ينتقل إىل غريه         

، وقد خالف يف ذلك بعض األصوليني ، فمنهم من قال بالتوقف ، ومنهم              
من قال بالتساقط ، ومنهم من قال بالتفصيل ، وقد سبق بسط اخلالف يف              

  .) ٢(لترجيح هذه املسألة مع األدلة وا
  
  

                                 
   .٤/٦١٣ ، شرح الكوكب املنري ٥٠٥التمهيد لإلسنوي ص : انظر ) 1(
  . وما بعدها ٢٣٩ص : انظر ) 2(
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  :تعبري األصوليني عن هذه القاعدة : ثانياً 
األصوليون القائلون مبقتضى هذه القاعدة ، اختلفت تعبريام عنـها ،           

تساوي جهيت النظر واإلباحة     : " - رمحه اهللا    –ومن ذلك قول اجلصاص     
يقتضي ختيرياً ملن وقع ذلك له ، يف أن ميضي أي االجتهادين شاء ، فيحكم               

 ، وقول أيب    )١(" دون اآلخر ؛ الستحالة مجعهما مجيعاً يف حال واحدة          به  
مىت أمجعت األمة على أنه ال بد من العمل          : " - رمحه اهللا    -بكر الباقالين   

، ) ٢(" مبوجب أحدمها مع تساويهم وتقاومهما ، وجب التخيري ال حمالـة            
فيها دليالن فإما   أما الشرعيات فإذا تعارض      : " - رمحه اهللا    -وقول الغزايل   

البــد مـن أن     ... أن يستحيل اجلـمع أو ميكن ، فإن امتنع اجلـمع          
يكون أحدمها ناسخاً واآلخر منسوخاً ، فإن أشكل التاريخ فيطلب احلكم           
من دليـل آخر ، ويقدر تدافع النصني ، فإن عجزنا عن دليل آخر فنتخير              

 : " - رمحـه اهللا     -زي   ، وقول فخر الدين الـرا      )٣(" العمل بأيهما شئنا    
تعادل األمارتني يف فعلني متنافيني واحلكم واحـد جائز ، ومقتضاه التخيري           

 ")٤(.   

                                 
   .٤/٣٤٤أصول اجلصاص ) ١(
   .٣/٢٨١التقريب واإلرشاد ) 2(
   .٢/١٦٩املستصفى ) 3(
   . ٥/٣٨٨احملصول ) 4(

= 

٣١٥  
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  :فروع هلذه القاعدة : ثالثاً 
إذا حتير اتهد يف اجتاه القبلة ، فإنه يـصلي          : من فروع هذه القاعدة     

فيت األدلة  فإن خ  : " - رمحه اهللا    - ، قال ابن قدامة      )١(إىل أي جهة شاء     
   .)٢(" على اتهد بغيمٍ أو غريه صلى على حسب حاله ، وال إعادة عليه 

 هذه املسألة مـن فـروع هـذه         – رمحه اهللا    –وقد جعل اإلسنوي    
لو اختـار جهة ، مث أراد االنتقـال إىل غريها ،          : " القاعـدة ، مث قـال     

ة أم يف   فمقتضى هذه القاعـدة أنه ال جيوز ، سواء كان يف هـذه الـصال             
  .) ٣(" غريها 
  

                                 
= 

 ، إحكام   ٤/١٥٠٢ ، أصول ابن مفلح    ٤/٤٣٧اية السول : ولالستزادة من أقوال األصوليني يف ذلك انظر        
   .٧٥٥الفصول ص 

   . ٢/١٧ ، اإلنصاف٣/٢١٠رح املهذب اموع ش: انظر ) ١(
   .١/٢٦٠الكايف البن قدامة) ٢(
   .٥٠٦التمهيد لإلسنوي ص ) 3(
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  القاعدة السابعة

  "للمقلد التخيري بني جمتهدي بلده يف االستفتاء " 
  

  :معىن القاعدة : أوالً 
إذا أراد العامي االستفتاء عن حكم حادثة ، ومل يكـن يف البلـد إال               
جمتهد واحد وجب عليه أن يستفتيه ، وإن كان فيها أكثر من جمتهد فـإن               

  ر بينهم ، فيستفيت من شـاء منهم ، وال            هذه القاعدة نصت على أنه يتخي
{ : يلزمه استفتاء األفضل ، وبه قال مجهور األصوليني ؛ لعموم قوله تعاىل             

، ومل يقيد سـبحانه ذلـك       ) ١(} فسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون        
باألفضل ، وحلديث العسيف الذي زنا بامرأة األعرايب ، حيـث إن أبـا              

أل أهل العلم قبل أن يسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، مث أخرب              العسيف س 
 ، وإلمجـاع الـصحابة      )٢(النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك ومل ينكر عليه          

رضي اهللا عنهم على ذلك ، حيث كان فيهم الفاضل واملفضول ، ومل ينقل              

                                 
  . ، من سورة األنبياء ٧من اآلية رقم ) 1(
   .٢٥٤سبق خترجيه ص ) 2(
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 علـى   عنهم أم كلفوا العوام يف االجتهاد يف أعيان اتهدين ، ومل ينكروا           
  .) ١(العوام استفتاءهم اتهد املفضول مع وجود اتهد الفاضل 

يلزمه االجتـهاد يف    : " وقد خالف يف ذلك بعض األصوليني ، وقالوا         
، وقد تقدم بسط اخلـالف يف       " أعيان املفتني ، مث يستفيت اتهد األفضل        

تـهاد يف   هذه املسألة مع األدلة ، وذكرنا أن الراجح هو القول بلزوم االج           
   .)٢(أعيان املفتني ، وبينا وجه الترجيح 

  
  :تعبري األصوليني عن هذه القاعدة : ثانياً 

 تعـبريام   تمجهور األصوليني القائلون مبقتضى هذه القاعدة ، اختلف       
إذا غلب   : " - رمحه اهللا    -قول أيب اخلطاب الكلوذاين     : عنها ، ومن ذلك     

مجاعة أم من أهل االجتهاد ، فله أن         يف حق    - يعين املستفيت    -على ظنه   
إن  : " - رمحـه اهللا     - ، وقول أيب الوليد الباجي       )٣(" يقلد من شاء منهم     

اتفق أال يكون يف املصر إال فقيه واحد كان فرضه األخذ بقوله ، وإن كان               
يف املصر فقهاء مجاعة ، وكان بعضهم أفضل من بعض جاز له األخذ بقول              

إذا مل يكن يف البلـد إال        : " - رمحه اهللا    -ول الغزايل    ، وق  )٤(" أيهم شاء   

                                 
 . ٤/٢٣٧ ، اإلحكام لآلمدي٢/٤٦٨ ، املستصفى٧٣٠ ، إحكام الفصول ص ٢/٣٦٤املعتمد: انظر ) 1(
  .٢٥٣ص : انظر ) 2(
   .٤/٤٠٣التمهيد أليب اخلطاب ) 3(
   .٧٢٩إحكام الفصول ص ) 4(
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مفت واحد وجب على العامي مراجعته ، وإن كانوا مجاعة فله أن يـسأل              
 - رمحه اهللا    -، وقول ابن قدامة     ) ١(" من شاء ، وال يلزمه مراجعة األعلم        

إذا كان يف البلد جمتهدون فللمقلد مسألة من شاء منهم ، وال يلزمـه              : " 
  .) ٢(" جعة األعلم مرا

                                 
   .٢/٤٦٨املستصفى ) 1(
  .  مع نزهة اخلاطر العاطر ٢/٤٥٣روضة الناظر ) 2(

 ، فـواتح    ٢/١٠١١ ، شـرح اللمـع       ٤/١٢٢٦العدة  : ولالستزادة من أقوال األصوليني يف ذلك انظر        
  . ٤/٥٧١ ، شرح الكوكب املنري ٢/٤٠٤الرمحوت 
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  القاعدة الثامنة

للمقلد التخيري بني فتويني من جمتهدين أحدمها " 
  "أفضل من اآلخر 
  القاعدة التاسعة

للمقلد التخيري بني فتويني من جمتهدين مستويني " 
  "عنده يف الفضل 

  
  :معىن القاعدتني :  أوالً 

مه قوله ، فليس    إذا استفىت املقلد عن حكم مسألته أحد اتهدين ، ولز         
له الرجوع عن قوله يف ذلك احلكم بعد ذلك إىل غريه ، وقد أشـرنا إىل                

 ، وأما إذا مل يلزمه قول       )١(مىت يلزم املقلد قول اتهد      : اخلالف يف مسألة    
  اتهد األول ، وأفتاه جمتهد آخر ، فهل يتخير بينهما ؟
 أحدمها عنده أفضل    دلت القاعدتان على أنه يتخير بينهما ، سواء كان        

 أم كانا مستويني عنـده يف       - كما نصت عليه القاعدة الثامنة       -من اآلخر   
 ، وذا قال أكثر الشافعية      - كما نصت عليه القاعـدة التاسعة       -الفضل  

                                 
   .٢٦٣ص : انظر ) 1(
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، وصححـه بعض األصوليني ؛ ملا رواه ابن عمر رضي اهللا عنهما ، قـال              
ال يصلني  : ( رجع من األحزاب    قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لنا ملا         :  ( 

، فأدرك بعضهم العصر يف الطريق ، فقـال        ) أحد العصر إال يف بين قريظة       
بل نصلي ، مل يرد منــا       : ال نصلي حىت نأتيها ، وقال بعضهم        : بعضهم  

، ) ١() ذلك ، فذُكر للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، فلم يعنف واحـداً منـا                
ن ال نظر له وال مفزع إال تقليد وجـوه          وحنن نعلم أن السرية ما خلت عم      

القوم وعلمائهم ، وكان ذلك املقلد خميراً ، وباختياره قلَّـد ، ومل يلحقـه               
  .) ٢(عتب وال عيب 

إن املقلد يتخير   : " وخالف يف ذلك بعض األصوليني ، فمنهم من قال          
ن بني الفتويني إذا كان اتهدان مستويني عنده يف الفضل ، وأما إذا كـا             

، فهم يقولون مبقتضى القاعـدة      " أحدمها أفضل فيلزمه أن يأخـذ بقوله       
التاسعة دون الثامنة ؛ وهلذا ذكرت كل قاعدة مستقلة عـن األخـرى ،              

إنه : " ، ومنهم من قال     " إن املقلد يأخذ بالقول األشد      : " ومنهم من قال    
، ومنهم من قال غري ذلك ، وقـد سـبق بـسط             " يأخذ بالقول األخف    

   . )٣(الف يف هذه املسألة مع األدلة والترجيح اخل
  

                                 
  .٢٦٥سبق خترجيه ص ) 1(
   .٦/٣١٣البحر احمليط : انظر ) 2(
   .٢٦٣ص : انظر ) 3(
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  :تعبري األصوليني عن هاتني القاعدتني : ثانياً 
األصوليني القائلون مبقتضى هاتني القاعدتني اختلفت تعبريام عنهما ،         

إذا اختلف جـواب     : " - رمحه اهللا    -ومن ذلك قول اخلطيب البغدادي      
ن جيمع بني الوجهني إذا أمكنه ذلك       املفتني على وجهني فينبغي للمستفيت أ     

وأما إذا مل ميكنه اجلمع بني وجهـي        ... ؛ لالحتياط واخلروج من اخلالف      
يأخذ بقول من شاء من املفتني ، وهو القـول          : قيل  ... اخلالف لتنافيهما   

إن استفىت رجـلني ،     : " - رمحه اهللا    -، وقول الشريازي    ) ١(" الصحيح  
إن اتفق اجلـوابان فال كالم ، وإن اختلفا فأفتاه         فأفتاه كل واحد منهما ، ف     

أحدمها باحلظر ، واآلخر باإلباحة اختلف أصحابنا يف ذلك على ثالثة أوجه            
   .)٢(" والصحيح األول ... أنه باخليار يف ذلك : ، أحدها 

  
  :فروع هلاتني القاعدتني : ثالثاً 

جتهاد جمتهدين  أنه إذا اختلف على املقلد ا     : من فروع هاتني القاعدتني     
  يف القبلة ، فهل يقلد من شاء منهما أو يقلد األوثق األعلم ؟

  :اختلف العلماء يف ذلك على قولني 

                                 
   .٢٠٤ – ٢/٢٠٣الفقيه واملتفقه ) 1(
   . ١٠٣٩ -٢/١٠٣٨شرح اللمع ) 2(

  ، إرشاد الفحول٦/٣١٣ ، البحر احمليط   ٢/٤٦٩املستصفى: ولالستزادة من أقوال األصوليني يف ذلك انظر        
٢/٣٦٥.   
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  ٣٢٣  

  
  .أنه يقلد من شاء منهما : القول األول 

   .)٢( ، واختاره بعض احلنابلة )١( وبه قال أكثر الشافعية 
  

  .) ٣(جيب عليه أن يقلد األوثق األعلم : القول الثاين 
 رمحه  – ، واختـاره النـووي     )٤( الصحيح من مذهب احلنابلة      وهو

   .)٥( –اهللا 
واجلاري على مقتضي هذه القاعدة هو القول األول ، وقد نص بعض            
العـلماء على أن هذا املسـألة من فروع هـاتني القاعـدتني ، قال ابن            

اء يف  كالعامي مع العلم   : " - بعد أن ذكر األقوال يف هذه  املسألة          -قدامة  
 . )٦(" بقية األحكام 

                                 
   .٣/٢١٠اموع شرح املهذب : انظر ) ١(
   .٢/١٥اإلنصاف: انظر ) ٢(
   .٥٣١التمهيد لإلسنوي ص : انظر ) 3(
   .٢/١٥ ، اإلنصاف٢/١٠٩املغين البن قدامة: انظر ) ٤(
   .٣/٢١٠اموع شرح املهذب: انظر ) ٥(
  .  ٥٣١التمهيد لإلسنوي ص : وانظر  . ٢/١١٠املغين البن قدامة ) ٦(
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  القاعدة العاشرة

  "التخيري يسقط الترتيب " 
  

  :معىن القاعدة : أوالً 
تفويض الشارع األمر إىل املكلف يف      :  هو   – )١( كما تقدم    -التخيري  

  .انتقاء بعض خصالٍ بشروط معلومة ، فهو ينتقي ما مييل إليه 
ز عما قبلها ، فليس     هو أن ال يفعل أي خصـلة حىت يعج       : والترتيب  

  .) ٢(له التقدمي والتأخري 
دلت هذه القاعدة على أن الشارع إذا خير املكلف بني خـصلتني أو             
أكثر ، لزم منه سقوط الترتيب ؛ ألن التخيري والترتيب ضدان ، فإذا ثبـت               

  .أحدمها سقط اآلخر 
  

  :تعبريات األصوليني عن هذه القاعدة : ثانياً 
اعد األصولية الناشئة عن األلفاظ العربية ، وهذا        هذه القاعدة من القو   

 ، وقد أشار إليها علماء األصول مـن         )١(هو الغالب يف القواعد األصولية      

                                 
   .٣١ص : انظر ) 1(
   .١٤طلبة الطلبة ص: انظر ) 2(
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خالل استدالهلم ، أو من خالل مناقشة أدلة املخالفني ، ومن ذلك ما قاله              
بعض العلماء يف الرد على من قال بالترتيب يف كفارة الصيد الـواردة يف              

 إىل  -ومن قتله منكم متعمداً فجزاٌء مثلُ ما قتل من الـنعم            { : ىل  قوله تعا 
 ، حيث قال    )٢(}  أو كفارة طـعام مساكني أو عدل ذلك صياماً          -قوله  

 - أي القول بالترتيـب      -ويعترض هذا القول     : " - رمحه اهللا    -القرطيب  
ـ  - ، وقال النووي     )٣("  فإنه ينافره    - وهو التخيري    -بظاهر اآلية    د أن   بع

هذا قياس منابذ لنص القرآن فال يلتفت        : " -ذكر قياس القائلني بالترتيب     
 وهـو   -لكن ظاهر الـنص      : " - رمحه اهللا    - ، وقال الطويف     )٤(" إليه  

 أي قيــاس    - ، فيـكون    - أي خالف الترتيب     - خالفه   -التخيـري  
، )٥("  قياسـاً مـصادماً للـنص       –كفارة الصـيد على الكفارات املرتبة      

 -وال خيفى أن يف هذا       : " - رمحه اهللا    -وقـول حممد األمني الشنقيطي     
  .) ٦("  بال دليل - أي التخيري - خمالفة لظاهر القرآن -أي القول بالترتيب 

                                 
= 

   .١/٦الفروق للقرايف: انظر ) 1(
  . ، من سورة املائدة  ٩٥من اآلية رقم  ) 2(
   .٦/٣١٥اجلامع ألحكام القرآن ) 3(
   .٧/٤٣٩اموع شرح املهذب ) ٣(
   .١/٢٩٧شرح خمتصر الروضة ) 5(
   .٢/١٥٠أضواء البيان ) 6(

حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر بن حممد بن أمحد نوح الشنقيطي ، ولـد يف                  :  هو   والشنقيطي
هـ ، يف دولة موريتانيا اإلسالمية ، تلقى العلم يف بالده ، وحفظ كـثرياً مـن                 ١٣٢٥شنقيط سنة   

= 

٣٢٥  
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  :فروع هلذه القاعدة : ثالثاً 
: كفارة الصيـد ، الواردة يف قـوله تعاىل        : من فروع هذه القاعدة     

 أو  - إىل قولـه     -فجزاٌء مثلُ ما قتل من النعم       ومن قتله منكم متعمداً     { 
، وقد اخـتلف العلمـاء     ) ١(} كفارةٌ طعام مساكني أو عدل ذلك صياماً        

  :فيها هل هي على التخيري ؟ ، وذلك على قولني 
  .أا على التخيـري : القول األول 

   .)٢(وبه قال مجهور أهل العلم 
  

  .أا على الترتيب : القول الثاين 
ـال بعض أهل العلم ، وهو مروي عن ابن عبـاس رضـي اهللا             وبه ق 

  .) ١(عنهما ، ورواية عن اإلمام أمحد 
                                 

= 
املتـون ، ودرس كثرياً من الشـروح ، على أيدي أهل بيته من الرجال والنسـاء ، حـج سـنة                   

هـ ، واستقر يف اململكة العربية السعودية ، وعمل أستاذاً يف اجلامعـة اإلسـالمية ، تـويف                  ١٣٦٧
أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ، مذكرة علـى          : هـ ، ومن مصنفاته     ١٣٩٣بـمكة سنة   

  .روضة الناظر ، منع جواز ااز يف املرتل للتعبد واإلعجاز 
 حممد سامل ، مطبوعة يف آخر الد العاشر من كتـاب أضـواء              عطية/ انظر ترمجته لتلميذه الشيخ     
   .١/١٧البيان ، مقدمة نثر الورود

  . ، من سورة املائدة ٩٥من اآلية رقم ) 1(
 ، اــموع شـرح      ٢/٤٣٠ ، بدائع الـصنائع      ١/٣٦١ ، بداية اتهد     ٥/٤١٥املغين البن قدامة    ) ٣(

   .٧/٤٣٩املهذب 
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واجلاري على مقتضى هذه القاعدة هو القول األول ، الذي قال بـه             
اجلمهور ، وقد استدلوا بظاهر اآلية ، وهو التخيري ، ودفعوا بـه القـول               

 فال جيتمعان ، مىت ثبت أحدمها       بالترتيب ؛ ألنه ينافره ، وينابذه ، وخيالفه ،        
   .)٢(سقط اآلخر 

                                 
= 

   .٧/٤٣٩ ، اموع شرح املهذب٥/٤١٥امة املغين البن قد: انظر ) 1(
   .٧/٤٣٩ ، اموع شرح املهذب٥/٤١٥ ، املغين البن قدامة١/٢٩٧شرح خمتصر الروضة: انظر ) ٢(
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  الفصل الثاين

  القواعد الفقهية اليت وقع فيها ختيري

  
  القاعدة األوىل

العبادات الواردة على وجوه متعددة جيوز فعلها على " 
مجيع تلك الوجوه الواردة فيها من غري كراهة لبعضها ، 

 )١(" وإن كان بعضها أفضل من بعض 
  

  :عىن القاعدة م: أوالً 
العبادات الواردة على وجوه متعددة ، كأنواع االستفتاح ، وصفات التورك      

، جيوز فعلها على مجيع تلك الوجوه الواردة فيها ،          ) ٢(يف الصالة ، وغريها     
واألفضل أن يفعلها يف أوقات شىت ، حبيث يفعل هذا الوجـه مرة ، وهذا              

لى اهللا عليه وسلم ثبت عنه أنه       مرة ، من غري كراهة لبعضها ؛ ألن النيب ص         

                                 
   .٢٢/٣٣٥جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية: وانظر  . ١/٧٣تقرير القواعد وحترير الفوائد) 1(
   .١٣٠ و ١٢٧ص : انظر . ت التورك يف الصالة تقدم الكالم عن أنواع االستفتاح ، وصفا) 2(
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  ٣٢٩  

فعل هذا وهذا ، وال ميكن أن يفعل أمراً مكروهاً ، وهذا اجلواز ثابت سواء               
 متساوية يف الفضل ، أم بعضها أفضل من بعض ، قال            هكانت هذه الوجو  

إن ما فعله النيب صلى اهللا عليـه         : " - رمحه اهللا    -شيخ اإلسالم ابن تيمية     
 -إن بعض تلك األنـواع أفـضل        : وإن قيل    -وسلم من أنواع متنوعة     

فاإلقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف أن يفعل هذا تارة ، وهـذا تـارة                
  .) ١(" أفضل من لزوم أحد األمرين ، وهجر اآلخر 

  
  :التمثيل هلذا القاعدة : ثانيا 

  :األذان : املثال األول 
 رضـي اهللا    )٣( ، كما هو أذان أيب حمذورة        )٢(ورد األذان بالترجيـع    

، وورد أيـضا بتـرك      ) ٤(عنه ، الذي علمه إياه النيب صلى اهللا عليه وسلم           

                                 
  .٣٠٠ و ٣/٣٦الشرح املمتع: وانظر . ٢٢/٣٣٧جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) 1(
ترديد الشهادتني ، حبيث يقوهلما بصوت منخفض ، مث يقوهلما بصوت مرتفـع ،  : الترجيع يف األذان    ) ٢(

كيف األذان ،   : و داود ، كتـاب الصالة ، بـاب        وقـد ورد ذلك مرفوعاً صرحياً ، كما رواه أب        
   .٢٦طلبة الطلبة ص : وانظر ) . ٤٩٦( ، برقم ٢/١٢٤

سمري بن عمري بن لوذان اجلُمحي ، مؤذن املسجد احلـرام ،            : هو أوس بن معير بن لوذان، وقيل امسه       ) 3(
 كان يؤذن مبكـة إىل أن       وصاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، كان من أندى الناس صوتاً وأطيبه ،             

  .هـ ٥٩تويف سنة 
   .  ٥/٢٧٨ ، أسد الغابة ٧/١٧٢ ، اإلصابة ٣/١١٧سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف 

  ) .٣٧٩( ، برقم ٤/١٠٦صفة األذان ، : رواه مسلم ، كتاب الصالة ، باب ) 4(
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  ٣٣٠  

الترجيع ، كما هو أذان بالل رضي اهللا عنه ، الذي أقره عليه الرسول صلى               
   .)٢(، فيجوز فعله بالترجيـع وبترك الترجيع ) ١(اهللا عليه وسلم 

  
  :االستفتاح يف الصالة : املثال الثاين 

ستفتاح يف الصالة بصـيغ متعددة ، وقد سـبق أن ذكـرت            ورد اال 
، فيجوز للمصلي أن مير على مجيع تلك الصيغ الـواردة فيـه ،    ) ٣(بعضها  

   .)٤(وذلك يف أوقات شىت ، حبيث يقول هذه الصيغة مرة ، وهذه مرة 
إن العبادات اليت فعلها     : " - رمحه اهللا    -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      

 عليه وسلم على أنواع ، يشرع فعلها على مجــيع تلـك             النيب صلى اهللا  
األنواع ، ال يكره منـها شـيء ، وذلك مثـل أنــواع التـشـهد ،          

  .) ٥(" ومثل الترجيع يف األذان وتركه ... وأنـواع االسـتفتاح 
   

                                 
: ، والترمذي ، باب     ) ٣٧٩(، برقم   ٢/١١٩كيف األذان ،    : رواه أبو داود ، كتاب الصالة ، باب         ) 1(

  " .حديث حسن صحيح : " ، وقال ) ١٨٩(، برقم ١/٥٦٣ما جاء يف بدء األذان ، 
 ، جممـوع    ١/١٠٩ ، بداية اتهـد    ٢/٨٦ ، البناية يف شرح اهلداية       ٢/٥٧املغين البن قدامة    : انظر  ) ٢(

   .٢٢/٣٣٥فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 
   .١٢٧ص : انظر) 3(
   . ٣/٢٧٨ ، اموع شرح املهذب٣/١٤١ملغين البن قدامةا: انظر ) ٤(
  .٢٢/٣٣٥جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية) 5(
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  القاعدة الثانية

من ثبت له أحـد أمرين ، فإن اختار أحدمها سقط " 
ثبت اآلخر ، وإن امتنع منهما فإن اآلخر ، وإن أسقط أحدمها 

كان امتناعه ضرراً على غريه استوىف له احلق األصلي الثابت له 
إذا كان مالياً ، وإن مل يكن حقاً ثابتاً سقط ، وإن كان احلق 

  )١(" غري مايل اُلزم باالختيار 
  

  :بيان معىن القاعدة مع التمثيل هلا 
الواجـب  :  وقلنا   -من ثبت له أحد أمرين ، كمن استحق القصاص        

 ، فإن اختار القـصاص سـقطت        -أحد أمرين ، إما القصاص وإما الدية        
 ، وإن امتنع منهما ال جيرب       )٢(الديـة ، وإن أسقط القصاص ثبتت له الدية         

  .)٣(على أحدمها ؛ ألنه ال ضرر على اجلاين يف امتناعه 
            ق بـني   أما إذا امتنع منهما ، وكان امتناعه ضرراً على غريه ، فإنه يفَر

  .احلق املايل وغريه 
                                 

  .١/٢٦٢املنثور: ، وانظر٢/٤٥٧تقرير القواعد وحترير الفوائد ) 1(
  .١١/١٢٢ ، احمللى١١/٥٩٤املغين البن قدامة : انظر ) ٢(
  ١/٢٦٢ملنثورا: انظر ) ٣(
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فإن كان احلق مالياً فإما أن يكون احلق ثابتاً له فيستوىف له ، كما لـو                
أتاه الغرمي بدينه يف حمله ، وال ضرر عليه يف قبضـه ، فإنه يؤمر بقبـضـه                

   .)١(أو إبرائه فإن امتنع قبضه له احلاكم وبريء غرميه 
ط ، كما امتنع املوصى له مـن        وأما أن يكون احلق غري ثابت له فيسق       

   .)٢(القبول والرد ، حكم عليه بالرد ، وسقط حقه من الوصية 
وإن كان احلق غري مايل أُلزم باالختيار ، كما لو أسلم على أخـتني ،               

  . )٣(أو أكثر من أربع نسوة ، وامتنع من االختيار ، حبس وعزر حىت خيتار 
  

                                 
  .٥/١٠١ ، اإلنصاف ١٢/٢٦٩ريالشرح الكب: انظر ) ١(
   .١٧/٢٤٣ ، الشرح الكبري٤/٦٨٣الفروع : انظر ) ٢(
  .١٧/٤١٣، تكملة اموع شرح املهذب ٢٦٢/ ١، املنثور١٠/١٥املغين البن قدامة: انظر) 3(
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  القاعدة الثالثة

 متساويتان يأخذ بأيهما شاء ، وإن من ابتلي ببليتني" 
 )١(" اختلفتا خيتار أهوما 

  
  :معىن القاعدة : أوالً 

إذا ابتلي اإلنسان ببليتني ، واضطر إىل ارتكاب إحدامها ، فإن كانتـا             
  .متساويتني فهو باخليار يف ارتكاب أيتهما شاء 

ب وأما إذا كانتا خمتلفتني ، وإحدامها أخف مفسدة من األخرى فريتك          
األخف ويدفع األعظم واألشد ؛ ألن ارتكاب احملرم واإلقدام على املفاسد           
ال جيوز إال لضرورة ، وإذا أمكن دفع الضرورة باألخف فال جيوز اإلقـدام              

  .    ) ٢(على األشد ؛ ألنه ال ضرورة يف حق الزيادة 
  
  :التمثيل هلذه القاعدة: ثانياً

                                 
   .٢٠٣البورنو ص / الوجيز لـ د: وانظر  . ٩٠األشباه والنظائر البن جنيم ص ) 1(
  .١/٢٣٠ ، موسوعة القواعد الفقهية٨٩ائر البن جنيم ص األشباه والنظ: انظر ) 2(



   .تطبيقات على القواعد األصولية والفقهية المتعلقة بالتخيير : الباب الثالث 

  ٣٣٤  

لو كان شـخص يف   : -ة  وهو للشق األول من القاعد -املثال األول   
 -سفينة فاحترقت ، وهو ال يعرف السباحة ، فهل يلقي بنفسه يف املـاء               

   ، أو يبقى يف السفينة فيحترق ؟-وإن كان خيشى الغرق 
  :اختلف العلماء يف ذلك على قولني 

هو باخليار بني أن يلقي بنفسه يف املـاء أو يبقـى يف             : القول األول   
األمرين يف اهلالك ، وهـذا هـو جلاري على        السفينة فيحترق ؛ الستواء     

  .القاعدة 
يصرب وال يلقي بنفسه يف املاء ؛ ألن يف إلقاء نفسه شبهة            : القول الثاين   

   .)١(االنتحار ، وهو ال جيوز 
  

لو أحـاط الكفـار      : - وهو للشق الثاين من القاعدة       -املثال الثاين   
 الكفار ، ولو كان يف ذلك       باملسلمني ، وال مقاومة م ، جاز دفع املال إىل         

مفسدة ؛ ألن مفسدة بقائهم بأيديهم وقتلهم املسلمني أعظم من مفـسدة            
   . )٢(بذل املال ، فترتكب أخف املفسدتني 

  

                                 
   .٢/٤٦٨ ، تقرير القواعد وحترير الفوائد٩٠األشباه والنظائر البن جنيم ص: انظر ) 1(
   .٢٠٤البورنو ص /  ، الوجيز لـ د١٧٨األشباه والنظائر للسيوطي ص : انظر ) 2(



   .تطبيقات على القواعد األصولية والفقهية المتعلقة بالتخيير : الباب الثالث 

  ٣٣٥  

  
  القاعدة الرابعة

  )١(" االختيار ال يتحقق يف موضع االضطرار " 
  

  :معىن القاعدة : أوالً 
   .)٢(مرين هو االصطفاء ، وهو طلب أفضل األ: االختيار 

   .)٣(هو اإلجلاء ملا البد منه : واالضطرار 
فتدل هذه القاعدة على أن طلب أفضل األمرين ال يتحقق يف موضـع             

  .يلجأ فيه اإلنسان إىل فعل ما البد منه 
  :التمثيل هلذه القاعدة : ثانياً 

من أضطر يف مسغبة إىل أكل امليتة ، فإنـه ال           : من أمثلة هذه القاعدة     
ني األكل وتركه ؛ ألنه مضطر إىل ذلك دفعاً للهالك عن نفسه ،             خيار له ب  

 ،  )٤(وألن االختيار إمنا يكون بني أمور متساوية يف احلكم كمـا سـبق              
   .)٥(واألكل هنا واجب ، وتركه حمرم 

                                 
  .١/٢٠٧موسوعة القواعد الفقهية) 1(
   .٤/٢٦٤، لسان العرب١٧٩أساس البالغة ص :يف كل من " خري " انظر مادة ) ٢(
  . ٤/٤٨٢ ، لسان العرب ٥٥٠القاموس احمليط ص : يف كل من " ضرر " انظر مادة ) ٣(
  .٤٤ص  : انظر ) 4(
   .١/٢٠٧موسوعة القواعد الفقهية: انظر ) 5(



   .تطبيقات على القواعد األصولية والفقهية المتعلقة بالتخيير : الباب الثالث 

  
  

  القاعدة اخلامسة
  )١(" ما جاز فيه التخيري ال جيوز فيه التبعيض " 

  
  :معىن القاعدة : أوالً 

 املكلف بني أمرين فأكثر ، فإنه ال جيـوز أن يلفِّق بينـهما ،              إذا خير 
فيفعل بعض هـذا ، وبعض هـذا ، كما لو فعل نصف أحدمها مع نصف             
اآلخر ، أو ثلث أحدمها مع ثلثي اآلخر ، بل البد أن يفعل أحدمها كامالً ،                

  .تبعيض وهذا إذا أحتد الدافع ، وكان احلق لغري معين أو ملعين ومل يرض بال
أما إذا تعدد الدافع فإنه جيوز التبعيض فيما خري فيه ، كما لو كان هلما               
عبد ، ومها خمتلفا القوت ، فإنه يخرِج كلُّ واحد منهما لزكاة فطر هـذا               
العبد نصف صاع من قوته ؛ ألنه مل يبعض ما عليه ، وهذا هو األصح عند                

املُخـرج  : " ملنـع ، وقال     ا – رمحه اهللا    -الشافعية ، وطرد ابن سـريج      
  .) ٢(" عنه واحد ، فال يبعض واجبه 

                                 
   . ١/٢٥٥املنثور ) 1(

من خير بني شيئني ، وأمكنه      : " غة االستفهام ، فقال      هذه القاعدة بصي   - رمحه اهللا    -وقد ذكر ابن رجب     
   .٢/٣٩٧تقرير القواعد ". اإلتيان بنصفيهما معاً ، فهل جيزئه أم ال ؟ 

  .١/٢٥٧نقله عنه الزركشي يف املنثور) 2(
= 

٣٣٦  



   .تطبيقات على القواعد األصولية والفقهية المتعلقة بالتخيير : الباب الثالث 

  
خبالف ما إذا أحتد الدافع فإنه يلزمه صاع من قوت واحد ، كما لـو               

  .كان مالك العبد شخصاً واحداً 
ـِّر فيـه ،              وكذا إذا كان احلق ملعين ورضي جـاز التبعيض فيما خي

بنت خماض وعدمها ، وعنـده بنـت        كاجلربان يف الزكاة ، فلو لزم املالك        
لبـون ، دفعها للساعي ، وأخذ شاتني أو عشرين درمهاً ، فإن رضي بشاة              
وعشر دراهم جاز ؛ ألن له إسـقاط حقه كامالً ، وهو معين ، خبـالف               
الساعي ، فإنه لو لزم املـالك بنت لبـون وعدمها ، وعنده بنت خماض ،              

اتني أو عشرين درمهاً ، وال جيـوز        فدفعها للساعي ، لزمه أن يدفع معها ش       
  .) ١(أن يدفع شاة وعشرة دراهم ؛ ألن احلق للفقراء ، وهم غري معينني 

                                 
= 

أمحد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي ، أبو العباس ، شيخ الشافعية يف عصره ، ولد                 : وابن سريج هو    
 بضعٍ وأربعني ومائتني من اهلجرة ، تفقه بأيب القاسم الشافعي ، صاحب املزين ، وبـه انتـشر                   سنة

: مذهب الشافعي ببغداد ، وخترج به األصحاب ، كان فقيهاً ، أصولياً ، متكلماً ، ومن مـصنفاته                   
ريها ، تـويف    الرد على ابن داود يف إبطال القياس ، والتقريب بني املزين والشافعي ، واالنتصار ، وغ               

  .هـ ٣٠٦سـنة 
 ، شــذرات    ١/٤٩ ، وفيــات األعيــان     ٣/٢١طبقات الشافعية لإلسنوي    : انظر ترمجته يف    

   .١٤/٢٠١ ، سري أعالم النبالء ٢/٢٤٧الذهب
   . ٢٥٩ -١/٢٥٧املنثور : انظر ) 1(

يه التخيري ال جيوز    ما جاز ف  : "  على القيد الثاين بصيغة االستثناء ، فقال         - رمحه اهللا    -وقد نص الزركشي    
، ولكين مل أذكر االستثناء يف هذه القاعـدة ألن          " فيه التبعيض ، إال أن يكون احلق ملعين ، ورضي           

= 

٣٣٧  



   .تطبيقات على القواعد األصولية والفقهية المتعلقة بالتخيير : الباب الثالث 

  ٣٣٨  

  :التمثيل هلذه القاعدة : ثانياً 
  :من أمثلة هذه القاعدة ما يلي 

  :إطعام مخسة مساكني وكسوة مخسة يف كفارة اليمني : املثال األول 
إطعام عشرة مـساكني    : التالية  الواجب يف كفارة اليمني أحد األمور       

من أوسط ما يطعم املكفِّر أهـله ، أو كسوم ، أو حترير رقبة ؛ لقولـه                
فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو          { : تعاىل  

 ، فلو أطعم مخسة ، وكسا مخسة فهل جيزئه           )١(} كسوم أو حترير رقبة     
  ذلك ؟

   :اختلف أهل العلم على قولني
  .أنه جيزئه ذلك : القول األول 

   . )٢(وبه قال احلنابلة 
  .أنه ال جيزئه ذلك : والقول الثاين 

   .)٤( ، وهو اجلاري على مقتضى هذه القاعدة )٣(وبه قال الشـافعية 

                                 
= 

العلماء دأبوا على وضع القواعد دون استثناء ، وألن ما خرج منها يدخل حتت قاعدة أخرى ، وألن                  
   .٧٤سالمية ص التخيري يف الشريعة اإل: انظر. القواعد متتاز بقصر العبارة 

  . ، من سورة املائدة ٨٩من اآلية رقم ) 1(
   .١٣/٥٣٦املغين البن قدامة: انظر ) 2(
   . ١٩/٣٨٧تكملة اموع شرح املهذب: انظر ) ٣(
   .٢/٣٩٨ ، تقرير القواعد وحترير الفوائد١/٢٥٥املنثور: انظر ) 4(



   .تطبيقات على القواعد األصولية والفقهية المتعلقة بالتخيير : الباب الثالث 

  ٣٣٩  

إخراج صاع من جنسني خمتلفني من الطعام يف زكاة         : املثال الثـاين   
  :الفطر 

 من طعام عن كل شـخص ؛        الواجب يف زكاة الفطر إخـراج صاع     
فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : " لقول ابن عمر رضي اهللا عنهما       

 ، فلو أخرج صاعاً مـن جنـسني         )١(" صاعاً من متر ، أو صاعاً من شعري         
  خمتلفني من الطعام كالتمر والشعري مثالً فهل جيزئه ذلك ؟

  :اختلف أهل العلم على قولني 
   .أنه جيزئه: القول األول 

   .)٢(وهو مذهب احلنابلة 
  

  .أنه ال جيزئه : القول الثاين 
 )٤(، وهو اجلاري على مقتضى القاعدة        )٣(وهو األصح عند الشافعية     

   .  
     

                                 
، ) ١٤٣٢( ، بـرقم     ٢/٥٤٧الفطـر ،    فرض صدقة   : رواه البخاري ، أبواب صدقة الفطر ، باب         ) 1(

 ، برقـم   ٧/٨١زكاة الفطر على املسلمني من التمر والشعري ،         : ومسلم ، كتـاب الزكاة ، باب       
)٩٨٤. (  

   .٣/١٨٣ ، اإلنصاف٢/٥٣٨الفروع: انظر ) ٢(
  .١/٢٥٥ ، املنثور٦/٩٨اموع شرح املهذب: انظر) 3(
   .٢/٣٩٨رير الفوائد ، تقرير القواعد وحت١/٢٥٥املنثور: انظر ) ٤(



   .تطبيقات على القواعد األصولية والفقهية المتعلقة بالتخيير : الباب الثالث 

  ٣٤٠  

  
  

  القاعدة السادسة
يقع التخيري بني جنسـني أو أكثر حكمهما " 

  )١(" واحـد 
  

  :معىن القاعدة : أوالً 
     نت أنه البـد أن         هذه القاعدة تتعلق يف األمور املخير بينها ، حيث بي

يكون التخيري بني جنسني فأكثر حكمهما واحد ، كواجبني فـأكثر ، أو             
مندوبني فأكثر وهكذا ، فال يقع التخيري بني جنسني خمتلفني يف احلكـم ،              
كالتخيري بني املنـدوب واملبـاح ؛ ألن ذلك يرفع الندب ، وكالتخيري بني       

 يرفع التحرمي ، وكالتخيري بني الواجب وغريه ؛         التحرمي ونقيضه ؛ ألن ذلك    
  .) ٢(ألن ذلك يرفع الوجوب 

إن التخيري مىت   : "  ، وقال    - رمحه اهللا    -وقد خالف يف ذلك القرايف      
 أي التـسوية يف احلكـم بـني         -وقع بني األشياء املتباينة وقعت التسوية       

                                 
   .١/٢٦٣املنثور: وانظر  . ٧٩التخيري يف الشريعة اإلسالمية ص ) 1(
   .١/٢٦٣ ، املنثور١/١٩٧البحر احمليط: انظر ) 2(



   .تطبيقات على القواعد األصولية والفقهية المتعلقة بالتخيير : الباب الثالث 

  ٣٤١  

 ،  )١(" تسوية   ، أو بني اجلزء والكل ، أو أقل وأكثر مل تقع ال            -األشـياء  
مث مثل للتخيري بني األشياء املتباينة خبصال كفارة اليمني ، ومثل للتخيري بني             
اجلزء والكل بتخيري املسـافر بني ركعتني وأربع ، ومثل للتخيري بني أقـل             
وأكثر بتخيري النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قيام الليل بني ثلث الليل ونصفه              

  .  ) ٢( واجلواب عنه وثلثيه ، وقد سبق بيان ذلك ،
  

  :التمثيل هلذه القاعدة : ثانياً 
  :من أمثلة هذه القاعدة ما يلي 

  .ختيري املتمتع بني اهلدي والصيام بعد شروعه بالصيام : املثال األول 
املتمتع جيب عليه اهلدي ، فإذا مل جيد وجب عليه أن يصوم ثالثة أيام              

فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما      { : يف احلج وسبعة إذا رجع ؛ لقوله تعاىل         
استيسر من اهلدي فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم              

، فإذا شرع بالصوم لكونه غري واجد للهدي ، مث          ) ٣(} تلك عشرة كاملة    
قدر عليه ، فهو خمري بني االستمرار بالصوم أو قطعه وذبح اهلدي ، فهو قد               

   .)٤(خير بني واجبني 

                                 
   .٢/١٥الفروق ) 1(
   .٤٧ص : انظر ) 2(
  . ، من سورة البقرة ١٩٦من اآلية رقم ) ٢(
   .١/٥٥٥رادات ، شرح منتهى اإل٥٣٦٦املغين البن قدامة: انظر ) ٣(



   .تطبيقات على القواعد األصولية والفقهية المتعلقة بالتخيير : الباب الثالث 

  ٣٤٢  

التخيري يف دعاء االستفتاح بني أدعية االستفتاح املأثورة ،         : املثال الثاين   
  .فهو ختيري بني مندوبات 

  
ختيري الزوج بني اجلماع وتركه ليلة الصيام ، فهو ختيري          : املثال الثالث   

  . )١(بني مباحني 
  

                                 
  . وقد سبق الكالم عن التخيري يف دعاء االستفتاح والتخيري الزوج بني اجلماع وتركه ليلة الصيام ) 1(

   .١٣٥ و ١٢٧ص : انظر 



   .تطبيقات على القواعد األصولية والفقهية المتعلقة بالتخيير : الباب الثالث 

  ٣٤٣  

  القاعدة السابعة
قد ما خيير فيه إذا اختار أحد األمرين مث اختار اآلخر " 

  )١(" يلزمان 
  

  :معىن القاعدة : أوالً 
املكلف إذا خير بني أمرين فاختار أحدمها ، مث رجع واختار اآلخر فإن             
كانت هذه األمور املخير بينها تلزم مبجرد التلفظ ا فإنه يلزمه األمـران ،              

عترب فاألول قد لزمه باختياره له أوالً ، والثاين قد لزمه باختياره له ثانياً ، وي              
  .رجوعه عن األول لغواً ؛ ألنه قد لزمه بتلفظه باختياره له 

وأما إن كانت ال تلزم مبجرد التلفظ ا فإنه إن اختـار أحـدمها ، مث    
رجع واختار اآلخر قُبل رجوعه ، ال يلزمه األمران ؛ ولذلك قيدت القاعدة             

زم مبجـرد  ، وذلك فيما إذا كانت األمور املخير بينها تل       ) قد يلزمان   ( بـ  
التلفظ ا ، ويفهم من ذلك أما قد ال يلزمان ، وذلك فمـا إذا كانـت                 
األمور املخير بينها ال تلزم مبجرد التلفظ ا ، كما يف التخيري بني خـصال               

   .)٢(كفارة اليمني 
  

                                 
   .١/٢٦١املنثور) 1(
   .٢٦٢ -١/٢٦١املصدر السابق: انظر ) 2(
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  ٣٤٤  

  :التمثيل هلذه القاعدة : ثانياً 
  : من أمثلة هذه القاعدة ما يلي 

، " أنت علي حرام كظهـر أمـي        : " جته  لو قال لزو  : املثال األول   
ونوى الطالق والظهار ، فإنه يخير ، فإن اختار أحدمها مث رجع واختـار              

   .)١(اآلخر وقعا مجيعاً 
  

، فإنه يخير ، فإن     " إحداكما طالق   : " لو قال لزوجتيه    : املثال الثاين   
  .) ٢(عاً اختار إحدامها مث رجع واختار األخرى وقع الطالق عليهما مجي

  

                                 
   . ٢٣/٢٤٥ ، املغين البن قدامة ٦٥ – ١٩/٦٤تكملة اموع شرح املهذب : انظر ) ١(
 ،  ٢٢/٣٢٢ ، املغــين البـن قدامــة         ١٨/٣٩٢تكملة اـموع شـرح املهــذب      : انظر  ) 2(

   .٢٦٢ -١/٢٦١املنثـور
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  ٣٤٥  

  
  القاعدة الثامنة

إذا خري العبد بني شيئني فأكثر فإن كان التخيري " 
ملصلحته فهو ختيري يرجع إىل شهوته واختياره ، وإن كان 

ملصلحة الغري فهو ختيري يلزمـه فيه االجتـهاد يف 
  )١(" األصـلح 

  
  :معىن القاعدة : أوالً 

 -ىل شهوة املخير     من حيث رجوعه إ    - هذه القاعدة قسمت التخيري     
  :إىل قسمني 

ختيري يرجع إىل شهوة املخير ، وهذا إذا كان التخـيري           : القسم األول   
يرجع إىل مصلحتـه ، كالتخيري بني خصـال كفارة اليمني ، قال القرايف            

أن له أن ينتقل عن : التخيري يف الكفارة يف خصاهلا معناه  : " - رمحه اهللا -

                                 
   .١/٣٠٩ ، املنثور١٢٣األشباه والنظائر البن جنيم ص: وانظر  . ٦٧القواعد واألصول اجلامعة ص ) 1(

 تـصرف   {القاعدة اخلامـسة    : " دة بقوله    القسم الثاين من هذه القاع     - رمحه اهللا    -وقد ذكر السيوطي    
مرتلة اإلمـام مـن     : ( هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال        }اإلمام على الرعية منوط باملصلحة      

األشباه والنظـائر   :  ، وانظر    ٢٣٣األشباه والنظائر للسيوطي ص     ) " . الرعية مرتلة الويل من اليتيم      
   .١/٣٠٩ ، املنثور ١٢٣البن جنيم ص 
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  ٣٤٦  

ة األخرى بشهوته ، وما جيده مييل إليه طبعه أو ما           أي خصلة شاء إىل اخلصل    
هو أسهل عليه ، فإن اهللا تعاىل ما خيره بينها إال لطفاً به وليفعل ذلك ، ولو         
شاء حلتم عليه خصوص كل خصـلة كما فعله يف خـصـال الظهـار             

  . )١(" املرتبـة 
ا إذا  ختيري يرجع إىل اجتهاد املخير يف األصلح ، وهذ        : القسم الثـاين   

كان التخيري يرجع إىل مصـلحة غريه ، كتخيري اإلمام يف األسرى ، قـال              
وأما التخيري بني اخلصال اخلمس يف حق األسارى   : " - رمحه اهللا    -القرايف  

 ومن وافقه ، وهي القتل ، واالسترقاق ، واملن ،           - رمحه اهللا    -عند مالك   
عل أحدها ـواه ، وال      والفداء ، واجلزية ، فهذه اخلصال اخلمس ليس له ف         

ألا أخف عليه ، وإمنا جيب عليه بذل اجلهد فيما هو أصلح للمـسلمني ،               
فإذا فكَّر واستوعب فكره يف وجوه املصاحل ، ووجد بعد ذلك مصلحة هي             

   .)٢(" أرجح للمسلمني وجب عليه فعلها ، وحتتمت عليه ، ويأمث بتركها 
  

  :ثانياً التمثيل هلذه القاعدة 
  :  القسم األول من أمثلة

                                 
   .٣/٣٣لفروق ا) 1(
   .٣٤ -٣/٣٣الفروق ) 2(
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  ٣٤٧  

خيير فيها بني صيام ثالثة أيام ، أو إطعـام  : فدية األذى   : املثال األول   
   .)١(ستة مساكني ، أو ذبح شاة 

خيير فيه بني املثل من النعم ، أو تقوميـه          : جزاء الصيد   : املثال الثاين   
   .)٢(طعاماً للمساكني ، أو يصوم عن إطعام كل مسكني يوماً 

  
  :لقسم الثاين ومن أمثلة ا

ويل اليتيم ، وانون ، والسفيه ، وناظر الوقف إذا خير           : املثال األول   
: بني تصرفني  فإنه يتعين عليه فعل األصلح ملن ويل عليه ، قـال اهللا تعاىل                

  . )٤) (٣(} حسن وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أ{ 
  

 حول التعريف بني بيعـه      ختيري من وجد لقطة حيوان يف     : املثال الثاين   
وحفظ مثنه ، وبني أكله وتقوميه ، وبني حفظه وينفق عليه ، وعليه ما يراه               

   .)٥(أصلح لصاحبه وأنفع 

                                 
   .١/٥٥٣ ، شرح منتهى اإلرادات١/٥٩١اإلقناع: انظر ) ٣(
   .٣/٥٠٩ ، اإلنصاف ٢/١١٤١كشاف القناع: انظر ) ١(
  . ، من سورة األنعام ١٥٢من اآلية رقم ) 3(
  . ١٢٣ ، األشباه والنظائر البن جنيم ص٦٨ -٦٧القواعد واألصول اجلامعة ص : انظر ) ٣(
   . ١٦/٢١٧ ، الشرح الكبري ٢٢/٣٣٧االستذكار: انظر ) 5(
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  ٣٤٨  

  
  القاعة التاسعة

كل خيار يرجع إىل احلظ واملصلحة جيوز التوكيل فيه ، " 
وكل خيار يرجع إىل اإلرادة والشهوة ال جيوز التوكيل فيه ، 

  )١(" ينهما ففيه خالف وكل خيار تردد ب
  

  :معىن القاعدة : أوالً 
 - من حيث جواز التوكيل فيه وعدمه        -هذه القاعدة قسمت التخيري     

  :إىل ثالثة أقسام 
وهو التخيري الذي يرجـع إىل      : ختيري جيوز التوكيل يف     : القسم األول   

  .احلظ واملصلحة 
 الذي يرجع إىل    وهو التخيري : ختيري ال جيوز التوكيل فيه      : القسم الثاين   
  .اإلرادة والشهوة 

وهـو التخـيري    : ختيري خمتلف يف جواز التوكيل فيه       : القسم الثالث   
املتردد بينهما ، فيكون باعتبارٍ راجعاً إىل احلظ واملصلحة ، وباعتبارٍ آخـر             

  .راجعاً إىل اإلرادة والشهوة 

                                 
  .١/٣١٠األشباه والنظائر البن السبكي) 1(
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  ٣٤٩  

ة ووجه كون التوكيل جيوز يف التخيري الذي يرجع إىل احلظ واملصلح          
دون التخيري الذي يرجع إىل اإلرادة والشهوة هو أن عقد الوكالة عقد جائز       
شرعاً يف كل ما يقبل التوكيل فيه ، وأما األمور اليت ال يتصور التوكيل فيها               
فإنه ال جيوز فيها التوكيل ، ومن ذلك اإلرادة والشهوة ؛ ألا أمور معنوية              

ألمور ، فإنه أمر حسي يتعلق      تتعلق بالشخص ، خبالف معرفة األصلح من ا       
  .) ١(باألمور املخير بينها فجاز التوكيل فيه 

  
  :التمثيل هلذه القاعدة : ثانياً 

وهو أن يشترط أحد العاقدين     : خيار الشرط   : من أمثلة القسم األول     
 ،  )٢(أو كالمها لنفسه أو ألجنيب حق فسـخ العقد مدة معلومة من الزمن             

 أو إمضائه مبين على املـصلحة ؛ لـذلك جـاز            والتخيري بني فسخ العقد   
   .)٣(التوكيل فيه 

ختيري من أسلم على أكثر من أربع نـسوة ،          : ومن أمثلة القسم الثاين     
فإنه خيتار منهن أربعاً ، وهذا التخيري مبين على إرادته وشـهوته ؛ لذلك مل              

م أن  وليس للحـاك   : " - رمحه اهللا    -جيز التوكيل فيه ، قال فيه ابن قدامة         

                                 
   .٥٧التخيري يف الشريعة اإلسالمية ص : انظر ) 1(
 ، ضوابط العقـد يف الفقـه        ٥٩٧ ، املدخل يف الفقه اإلسالمي ص        ٢٠٥أنيس الفقهاء ص    : انظر  ) 2(

   .١٠٢الشرعية املالية ص  ، املعامالت ٢٠٨اإلسالمي ص 
   .٤/٣٧٥ ، اإلنصاف١١/٢٩٤ ، الشرح الكبري٩/٢٣٣تكملة اموع شرح املهذب : انظر ) ٣(
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ـ                 اخيتار عنه ، كما يطلِّق على املُويل إذا امتنع من الطالق ؛ ألن احلق هاهن

لغري معني ، وإمنا تتعني الزوجات باختياره وشـهوته ، وذلـك ال يعرفـه            
   .)١(" احلاكم فينوب عنه فيه 

  
 على القول جبـواز بيـع      -خيار الرؤية   : ومن أمثلة القسم الثـالث     

الذي يثبت للمشتري إذا مت التعاقد على شيء مل         وهو اخليـار    : -الغائب  
 ، والتخيري بني    )٢(يره ، فإذا رآه كان له اخليار بني إمضاء العقد أو رفضه             

إمضاء العقد ورفضـه بعد رؤية املبيع هل هو مبين على املصلحة أو اإلرادة             
والشهوة ؟ فيه تردد ؛ لذلك وقع اخلالف يف جواز التوكيل فيـه ، قـال                

هل جيوز أن يوكل يف الرؤية مـن يفعـل مـا             : " – رمحه اهللا    –النووي  
يستصوبه من فسخ أو إجـازة ؟ فيه وجهان مشـهوران للخراسـانيني ،           

جيوز ؛ كما جيوز التوكيل يف خيار اخللف والـرد بالعيـب ،             : أصحهما  
كمن أسلم على أكثر من أربع نسوة ،        ... ال ؛ ألنه خيار شهوة      : والثاين  

   .)٣(" توكيله يف االختيار فإنه ال يصح 

                                 
   .١٧/٤١٣ ، تكملة اموع ١٦/ ١٠املغين البن قدامة أيضاً: وانظر  . ١٠/١٥املغين البن قدامة) 1(
 ، املعامالت   ٢٢٣ الفقه اإلسالمي ص      ، ضوابط العقد يف    ٦١٧املدخل يف الفقه اإلسالمي ص      : انظر  ) 2(

   .١٠٦الشرعية املالية ص 
   .١/٣١٠األشباه والنظائر البن السبكي: وانظر . ٩/٣٥٦اموع شرح املهذب) 3(

= 

٣٥٠  
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  ٣٥١  

  
  القاعدة العاشرة

 إن تعلَّق بالذمة كانت قما دخله التخيري من احلقو" 
  " اخلرية للدافع 

  القاعدة احلادية عشرة
ما دخله التخيري من احلقوق إن تعلق بالعني كان " 

  )١(" اخليار للمستحق
  

  :معىن القاعدتني : أوالً 
   .)٢( لإللزام وااللتزام يزول باملوت وصف قائم باإلنسان صاحل: الذمة 

ما يقابل الذمة ، وهو ما كان قائماً يف ملك اإلنـسان مـن              : والعني  
   .)١(نقود وعروض 

                                 
= 
هو اخليار الذي يثبت للمشتري إذا اشترى ما مل يره وقـد             : - بضم اخلاء وسكون الالم      –وخيار اخلُلْف   

خيار اخللف يف   : " الف الصفة اليت ذُكرت له ، ويسميه الفقهاء         وصف له ، مث عند رؤيته وجده خب       
  .١١/١٠١الشرح الكبري: انظر " . الصفة 

   .١/٢٦٠املنثور) 1(
  . ١٨٣، القاموس الفقهي ص١٨٣ -١٨٢ ، أنيس الفقهاء ص ١٠٧التعريفات للجرجاين ص : انظر ) 2(
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  ٣٥٢  

دلت القاعدة األوىل على أن احلقوق إذا دخلها التخيري فـإن اخليـار             
   .- إذا كان التخيري متعلقاً بالذمة ال بالعني -يكون لدافع احلق 

ى أن احلقوق إذا دخلها التخيري وكان التخيري متعلقاً         ودلت القاعدة عل  
بعني تلك احلقوق املخري بينها فإن اخليار يكون ملستحق تلك العني ، أو من              

  .يقوم مقامه 
  

  :أمثلة هلاتني القاعدتني : ثانياً 
  :من أمثلة القاعدة األوىل ما يلي 

 ؛ لذلك فإن    خصال كفارة اليمني ، فإا متعلقة بالذمة      : املثال األول   
أي عشرة مساكني أطعمهم احلانث ، أو كساهم ، أو أي رقبة حررها فقد              
برئت ذمته ، وليست متعلقة مبساكني معينني ، أو برقبة معينـة ، فيكـون           

   .)٢(اخليار فيها لدافع احلق ، وهو احلانث 
  

إذا وجب على صاحب اإلبل يف الزكاة سن معـني ،           : املثال الثـاين   
 ، فله أن يصعد إىل السن الذي فوقه ، فيدفعـه للمـصدق ،               وليس عنده 

ويأخذ جرباناً ، وهو شاتان أو عشرين درمهاً ، وله أن يرتل إىل السن الذي               

                                 
= 

   .٢٧٠القاموس الفقهي ص: انظر ) 1(
   .٣/٤٤٧ ، شرح منتهى اإلرادات٦/٣١٨٨ناعكشاف الق: انظر ) ١(
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  ٣٥٣  

حتته ، فيدفعه للمصدق ومعه جربان ، واخليار يف الصعود والرتول لـدافع             
   .)١(احلق ، وهو صاحب اإلبل ؛ ألن احلق متعلق بالذمة 

    
من ملك مائتني من اإلبل فإن الواجب عليه        : اعدة الثانية   ومن أمثلة الق  

يف زكاا ، إما مخس بنات لبون أو أربع حقاق ، ويكون اخليار للمصدق              
، فيما إذا وجد الواجبان عند املالك ؛ ألن التخيري تعلق بـالعني ، فكـان                
اخليـار للمستحق ، وهم أهل الزكاة ، واملصدق نائب عنهم ، وهذا هو             

  . على هذه القاعدة اجلاري
  .)٢(اخليار يكون للمالك ، كالتخيري يف الصعود والرتول : وقيل

  
 من القاعدة األوىل صوراً ، منها       – رمحه اهللا    –وقد استثىن الزركشي    

:  
العني املقترضة إذا طلبها املالك ، وأراد املقترض دفع         : الصورة األوىل   

ثابت يف ذمة املقترض ؛ ألنه      غريها ، فإنه يجاب طلب املالك ، مع أن احلق           
  .ميلك القرض مبجرد القبض ، ويثبت بدله يف ذمته 

  

                                 
 ،  ٢/٣٦٧ ، الفروع البن مفلـح     ٤/٢٥ ، املغين البن قدامة    ٥/٣٧١اموع شـرح املهذب  : انظر  ) 1(

   .١/٢٦٠املنثور
   .٢/٣٦٤ ، الفروع ٤/٢٣ ، املغين البن قدامة٣٧٩ -٥/٣٧٨اموع شرح املهذب : انظر ) ١(
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  ٣٥٤  

لو متلَّك امللتقط اللقطة ، مث ظهر مالكها ، فإنه جيوز           : الصورة الثانية   
   .)١(رجوعه يف عينها ، مع أن بدهلا ثبت يف ذمة امللتقط مبجرد التملك 

اسـتثناؤمها مـن    ولكن عند التأمل جند أن هاتني الصورتني ال يصح          
أن املالك أُجيب طلبـه يف الصـورة األوىل       : القاعدة األوىل ، وبيان ذلك      

بدليل أن كل شيء ميلك الشخص املطالبة مبثله فإنه ميلك أخذه إذا كـان              
   .)٢(موجوداً ، كاملغصوب والعارية ، وهذا مذهب الشافعية 

حبهما وهذا ليس بصحيح ؛ ألن املغصوب والعارية مل يزل ملك صـا           
               عنهما ، خبالف مسألتنا ، فإن القرض عقد الزم من جهة املُقْرِض ، جـائز
من جهة املقترض ، فبمجرد القبض زال ملك املقترض عن العني ، ودخلت             
مبلك املقترض ، فلم يكن له الرجوع ، وال يستجاب لطلبه ، وهـذا هـو                

  . القاعدة  ، وعلى هذا تكون هذه املسألة مندرجة حتت )٣(مذهب احلنابلة 
أما جواز رجوع املالك يف العني امللتقطة بعد احلول يف الصورة الثانية            
فلم يكن مع متلك امللتقط هلا ؛ ألنه بظهور املالك يتجدد لـه وجــوب               
العوض ، كما يتجـدد به زوال ملك امللتقط عن العني امللتقطة ، فـيخري              

 .)٤(املالك بني العوض العني 

                                 
   .١/٢٦١املنثور: انظر ) 1(
   .١٢/٢٦٧تكملة اموع شرح املهذب : ر انظ) ١(
   .١٢/٣٣٢الشرح الكبري : انظر ) ٢(
   .١٦/٢٥٨ ، الشرح الكبري ١٦/١٨٠ ، املهذب للشريازي ٦/٤٢٢اإلنصاف : انظر ) ٣(
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  القاعدة الثانية عشرة

  )١(" فهو فيه خمير " أو" كل شيء يف القرآن " 
  القاعدة الثالثة عشرة

مىت ذُكرت بني األجزية املتفقة " أو " كلمة " 
  )٢(" األسباب فهي للتخيري ، وإال فللترتيب 

  
  : معىن القاعدتني : أوالً 

" أو  " دلت القاعدة األوىل على أن كـل مـا ورد يف القرآن بلفظ            
ر فاملكلف فيه خمي.  

إذا وردت عاطفـة بـني      " أو  " ودلت القاعدة الثانية على أن كلمة       
اخلصال اليت تكون جزاء لسبب واحد فإا تكون على حقيقتها يف التخيري            

                                 
هذه القاعدة من كالم ابن عباس رضي اهللا عنهما ، وقد وردت أيضاً عن طائفة من السلف بـصيغ                   ) 1(

جعلها عامة كما قال ابن عباس رضي اهللا عنهما ، ومنهم مـن قيـدها               متقاربة ، ولكن منهم من      
  . بالكفارات 

   .١/٢٠٦ ، البحر احمليط١/٢٨٠ ، املوطأ١١/٦٠٣فتح الباري: انظر 
  .هذه القاعدة من كالم أيب منصور املاتريدي ، حكاها عنه عبد العزيز البخاري والزركشي ) ٢(

   .١/٢٠٥يط ، البحر احمل٢/١٥١كشف األسرار: انظر   
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، وإذا وردت عاطفة بني اخلصال اليت تكون جزاء ألسباب متعددة فإـا             
  .تكون خارجة عن حقيقتها إىل الترتيب 

وم ، ولكن القاعدة الثانية بينت أا ليست        وظاهر القاعدة األوىل العم   
مىت ذكرت عاطفة بني اخلصال اليت تكـون        " أو  " على عمومها ، بل إن      

جزاء ألسباب متعددة فإا ال تكون للتخيري بل للترتيب ، كآية احملاربني ،             
  .كما سيأيت بيانه يف التمثيل للقاعدة الثانية 

 أو التوبيخ فإا ال تكون      املذكورة يف خطاب التهديد   " أو  " وكذلك  
فقال هلا ولألرض ائتيا طوعاً أو كره قالتا أتينـا          { : للتخيري ، كقوله تعاىل     

   .)٣( )٢(} فاصربوا أو ال تصربوا { :  ، وقوله تعاىل )١(} طائعني 
  

" أو  " وذا يتبني أن جمال العمل يف القاعدة األوىل إمنـا يكـون يف              
ذا كانت عاطفة بني اخلصال الـيت تكـون         الواردة يف خطاب التكليف ، إ     

  .جزاء لسبب واحد ، وهذا يكون كالقيد هلذه القاعدة 
  

                                 
  . ، من سورة فصلت ١١من اآلية رقم ) ١(
  . ، من سورة الطور ١٦من اآلية رقم ) ٢(
   .١/١٩٠البحر احمليط: انظر ) 3(
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  :التمثيل هلاتني القاعدتني : ثانياً 
  :من أمثلة القاعدة األوىل ما يلي 

فمن كان مـنكم  { : آية كفارة األذى ، قال اهللا تعاىل : املثال األول   
 ،  )١(} ام أو صـدقة أو نـسك        مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صي        

   .)٢(، فهي على التخيري " أو " حيث عطف بني هذه اخلصال بـ 
  

يا أيها الذين آمنوا    { : آية جزاء الصيد ، قال اهللا تعاىل        : املثال الثاين   
ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاٌء مثلُ ما قتل مـن               

اً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكني أو        النعم حيكم به ذوا عدل منكم هدي      
علمنا أا  " أو  "  ، فلما عطف يب هذه اخلصال بـ         )٣(} عدل ذلك صيام    

والقرآن  : " - رمحه اهللا    – ، قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي        )٤(للتخيري  
صريح يف أنه ال يلزمه املثل من النعم إال إذا اختاره على اإلطعام والصوم ؛               

  .) ٥(" ملنصوص عليه حبرف التخيري يف اآلية للتخيري ا
  

                                 
  . ، من سورة البقرة ١٩٦من اآلية رقم ) ١(
 ، شـرح منتـهى      ١/٥٩١ ، اإلقنـاع   ٢٠/٦٤ ، التمهيد البن عبد الرب     ١٣/٣٠٥االستذكار: انظر  ) ٢(

   .١/٥٥٣اإلرادات
  . ، من سورة املائدة ٩٥من اآلية رقم ) ٣(
   .٣/٥٠٣ ، اإلنصاف ٢/١١٤١كشاف القناع : انظر ) ٤(
   .١٥٠ -٢/١٤٩أضواء البيان ) ٥(
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  :ومن أمثلة القاعدة الثانية ما يلي 
كفارة اليمني ، قال    : الواردة بني اخلصال املتحدة السبب      " أو  " مثال  

فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو          { : تعاىل  
 هـذه اخلـصال     بني" أو  "  ، حيث ذكرت     )١(} كسوم أو حترير رقبة     

   .)٢(املتحدة السبب ، وهو احلنث ، فكانت للتخيري 
  

آية احملاربـة ،    : الواردة بني اخلصال املختلفة األسباب      " أو  "  ومثال  
إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض         { : قال اهللا تعاىل    

ف أو ينفـوا    فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خال          
بني األجزية املختلفة األسـباب ؛      " أو  "  ، حيث ذكرت     )٣(} من األرض   

ألن احملاربني يقتلون إذا قتلوا فقط ، ويقتلون ويصلبون إذا قتلوا وأخـذوا             
املال ، وتقطع أيديهم وأرجلهم من خالف إذا أخذوا املال فقط ، وينفون             

بني هذه األجزية   "  أو   "من أألرض إذا أخافوا الطريق فقط ، فلما وردت          
املختلفة األسباب كانت للترتيب ؛ ألن اجلزاء جيب أن يكون علـى قـدر         

  . هو اجلاري على هذه القاعدة اجلناية ، وبذلك قال مجهور العلماء ، وهذا

                                 
  . ، من سورة املائدة ٨٩من اآلية رقم ) ١(
   .٦/٢٣ ، الكايف البن قدامة ٤/٢٥١بدائع الصنائع ) ٢(
  . ، من سورة املائدة ٣٣من اآلية رقم )٣(
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 إىل أن آية احملاربة على التخـيري ؛         - رمحه اهللا    –وذهب اإلمام مالك    
، وهـو   " أو  " ألجزية فيها حبـرف    لظاهر اآلية ، وهو أن اهللا تعاىل ذكر ا        

  .للتخيري ، كما يف كفارة اليمني وكفارة جزاء الصيد 
للتخيري سـواء   " أو  " ومقتضى ذلك أنه ال يقول ذه القاعدة ، وأن          

   .)١(ذُكرت بني األجزية متفقة األسباب أم خمتلفة األسباب 
   

                                 
   .٢٠٦ -٢٤/٢٠٢ ، االستذكار٦/٥١بدائع الصنائع : ر انظ) ١(



   .تطبيقات على القواعد األصولية والفقهية المتعلقة بالتخيير : الباب الثالث 

  ٣٦٠  

  
  القاعدة الرابعة عشرة

ا على بعض إذا أمر اهللا بأشـياء وعطف بعضه" 
فما بدأ فيه باألخف ، مث ذكر بعده األغلظ كان : نظرت 

  )١(" للتخيري ، وما بدأ فيه باألغلظ كان للترتيب 
  

  :معىن القاعدة : أوالً 
هذه القاعدة يف الواجبات اليت عطف بعضها على بعض ، وهي إما أن             

ـ              ديء يبدأ الشارع بأغلظها أو بأخفها ، وهذه القاعدة دلت على أنه إذا ب
بأغلظها كان دليـالً على الترتيب ، وإذا بديء بأخفها كان دليالً علـى             

  . التخيري ، وظاهر القاعدة العموم 
 قد أورد عليه كفارة قتـل الـصيد ،          - رمحه اهللا    -ولكن الزركشي   

يا أيها الذين آمنـوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حـرم          { : وهي قـوله تعاىل    
اٌء مثل ما قتل من النعم حيكم بـه ذوا عـدل            ومن قتله منكم متعمداً فجز    

 )٢(} منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك صياماً             

                                 
 ، حكاها عنه الزركشي يف البـحر - رمحه اهللا –هذه القاعدة من كالم أيب إسحاق املروزي ) ١(

   .٢/٥٩٧أحكام القرآن البن العريب :  ، وانظر ١/٢٠٥احمليط
  . ، من سورة املائدة ٩٥من اآلية رقم ) ٢(
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، فقد أمر اهللا تعاىل بأشـياء ، وعطف بعضها على بعض ، وقـد بـدأها                
  . باألغلظ ، وهي على التخيري 

أن  - رمحه اهللا    -بأنه قد حكي عن الشافعي        : وقد أجاب عن ذلك     
   .)١(كفارة قتل الصيد على الترتيب 

 مرجــوح ؛    – رمحـه اهللا     -) ٢(ولكن الرأي احملكي عن الشافعي      
   .)٣(ملخالفته لصريح اآلية يف التخيري ، والذي قال به مجهور العلماء 

وعلى هذا ميكن أن حتمل القاعدة على الغالب ، وتكون آيـة جـزاء              
  .دة الصيد من الفروع املستثناة من هذه القاع

  
  :التمثيل هلذه القاعدة : ثانياً 

  :من أمثلة هذه القاعدة ما يلي 
مثال األشياء اليت أمر اهللا تعاىل ا ، وعطف بعضها على بعض ، وقد              

خصال كفارة الظهار ، الواردة يف      : بدأها باألغلظ ، وكانت على الترتيب       
وا فتحريـر   والذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملا قال       { : قوله تعاىل   

                                 
   .١/٢٠٥البحر احمليط : انظر ) ١(
هـ ، أحد ١٥٠هو حممد بن إدريس الشافعي القرشي ، أبو عبد اهللا ، ولد بغزة يف فلسطني سنة ) ٢(

األم ، والرسالة ، ومجاع العلم : األئمة األربعة ، وأول من دون علم أصول الفقه ، من أهم مصنفاته 
  .هـ ٢٠٤، وغريها ، تويف سنة 

   . ١٠/٥، سري أعالم النبالء ٢/٩ات الذهب  ، شذر٤/١٦٣وفيات األعيان : انظر ترمجته يف 
   .٨/٣٨٢ ، الشرح الكبري ١٢/١٨االستذكار : انظر ) ٣(
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 فمن مل جيد فصيام شهرين متتـابعني        - إىل قوله    -رقبة من قبل أن يتماسا      
   . )٢( )١(} من قبل أن يتماسا فمن مل يستطع فإطعام ستني مسكيناً 

ومثال األشياء اليت أمر اهللا تعاىل ا وعطف بعضها على بعض وقـد             
ـ     : بدأها باألخف وكانت على التخيري       واردة يف  خصال كفارة اليمني ، ال

فكفارته إطعام عشرة مسـاكني من أوسط ما تطعمون        { : قولـه تعاىل   
   .)٤) (٣(} أهليكم أو كسوم أو حترير رقبة 

  
  
  
  
  
  
  

                                 
  . ، من سورة اادلة ٤-٣من اآليتني ) ١(
   .٩/١٨٩، احمللى ٥/٢٧٦٣كشاف القناع: انظر ) ٢(
  . ، من سورة املائدة ٨٩من اآلية رقم ) ٣(
   . ٤/٢٥١ الصنائع  ، بدائع٦/٢٣الكايف البن قدامة : انظر ) ٤(
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  اخلامتة
  :وتشتمل على أهم نتائج البحث ، وهي كما يلي 

:  انتهيت من خـالل حبثي إىل وضـع تعريف للتخيـري ، وهو            -١
كلف يف انتقـاء بعض خصـالٍ بشروط      تفويض الشارع األمـر إىل امل    " 

  " .معلومة 
 التخيري يتفق مع اإلطالق يف كون كل واحد منهما يتناول واحداً            -٢

أن التخيري قد يكون بني أمور حمصورة ، وقـد          : غري معني ، ويفترقان يف      
 .يكون بني أمور غري حمصورة 

ـ            -٣ د  التخيري عند األصوليني خيتلف عنه عند الفقهاء ؛ لكونـه عن
األصوليني موجهاً إىل املكلف ، بينما هو عند الفقهاء موجهاً إىل العاقـل ،   

  .فيدخل يف ذلك الصغري املميز 
 التخيري ال يكون إال بني أشياء متساوية يف الرتبة ، فال ختيري بـني               -٤

 .الواجب واملندوب ، وال بني املباح واملندوب ، وما أشبه ذلك 
 .يكون وقت األشياء املخير بينها واحداً  ال يشترط يف التخيري أن -٥
 يصح التخيري ولو كان أحد األمور املخير بينها معلقاً بـشرط ،             -٦

حبيث ال يفعل بعضها إال بشرط ، ويفعل البعض اآلخر مطلقاً ؛ وذلك ألن              
التخيري حيصل بكون فعل كل واحد من األمور املخير بينها موكـوالً إىل             

 .ء كان بعضها معلقاً بشرط أم ال اختيار املكلف ، سوا
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وغريمها ، وصيغ غري    " إما  " و  " أو  : "  للتخيري صيغ صرحية مثل      -٧
صرحية تدل عليه ، ويكون ذلك إما بالزم القول ، أو بالفعل ، أو باإلقرار               

. 
 للتخيري مانع واحد ، وهو عدم التمكن من الفعـل ، وأن ذلـك          -٨

اح ، أو بني أشياء مأمور ا ، أو بني          خيتلف باختالف كون التخيري يف املب     
عـدم  : أشياء منهي عنها ، فإن كان يف املباح فاملانع من التخيري فيه هـو             

التمكن من الفعل ، وإن كان بني أشـياء مأمور ا فاملانع من التخيري فيها              
عدم التمكن من االمتثال إال مبا تربأ به الذمة ، وإن كان بني أشـياء               : هو  

عدم التمكن من االمتثال إال بأكثر      : املانع من التخيري فيها هو      منهي عنها ف  
ما جيوز له فعله ، وأن عدم التمكن من كل ذلك قد يكون لسبب شرعي ،                

 .وقد يكون لسبب حسي 
 األمور اليت خير بينها الشارع قد يكون فعل أحدها واجباً ، وقد             -٩

 .يكون مستحباً ، وقد يكون مباحاً 
 خير بينها الشارع قد يكون فعل مجيعها مـستحباً ،     األمور اليت  -١٠

  .وقد يكون مباحاً ، وقد يكون حمرماً ، وقد يكون مكروهاً 
 اخلصال الواجبة اليت خير بينها الشارع ، واليت يستحب اجلمع           -١١

بينها إذا فعلها املكلف مجيعاً مرتبة كان ثواب الواجب على أوهلـا ، وإن              
متفاوتة يف الثواب كان ثواب الواجب على أعالها ،         فعلها معاً فإن كانت     

وان كانت متساوية فيه كان ثوابه على أحـدها ، وإن تركها فإن كانت             
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متفاوتة يف الثواب كان عقاب ترك الواجب على أدناهـا ، وإن كانـت              
  .متساوية فيه كان عقابه على أحدها 

مـع بينـها ال      األمور املندوبة اليت خير الشارع بينها وميكن اجل        -١٢
جيوز فعلها مجيعاً معاً ؛ ألنه خـالف هدي النيب صـلى اهللا عليه وسـلم             
، بل املشروع فعلها مجيعاً يف أوقات شىت ، حبيث يفعل هذا تارة ، وهـذا                

  .تارة 
 اخلطاب الوارد يف الواجبات املخير بينها متعلق بواحـد مبـهم            -١٣

إنه متعلق جبميعها   : " عتزلة  كما قال اجلـمهور ، وال خيالف ذلك قول امل        
أنه ال جيوز تركها مجيعاً     : ؛ ألن املراد بقول املعتزلة هو       " على وجه البدل    

، وال فعلها مجيعاً ، وإذا فعل مجيعها أُثيب ثواب واجـب واحـد ، وإذا                
تركها مجيعاً عوقب عقاب ترك واجب واحد ، وإذا فعل أحدها فقد فعل             

 .قول اجلمهور ما وجـب عليه ، وهذا هو معىن 
 إذا ى الشارع عن أحد شيئني بلفظ التخيري فهو إما أن يـرد              -١٤

الدليل على أن كل واحد منهما منهي عنه بشرط وجود اآلخر أو ال ، فإن               
كان األول فقد اتفق العلماء على جوازه ، وإن كان الثاين فقد اختلفوا يف              

  .جوازه ، والراجح اجلواز 
  .أمور به بني أزمنة متعددة ثابت شرعاً  التخيري يف إيقاع امل-١٥
 الواجب الذي خير املكلف يف أدائه بني أوقات متعددة ، يستقر            -١٦

  .وجوبه إذا مضى من الوقت مقدار ما يدرك به الفعل آخر الوقت 
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 الواجب الذي خير املكلف يف أدائه بني أوقات متعددة إذا أخره            -١٧
م على فعله يف وسـط الوقـت أو         عن أول الوقت األول وجـب أن يعز      

  . ، وإال فال جيب - إن كان املكلف ال خيلو من اعتقاد –آخـره 
 الواجب الذي خير املكلف يف أدائه بني أوقات متعددة إن أخره            -١٨

 والغالب على   -إىل أن يبقى من الوقت ما ال يسعه فهو عاصٍ ، وإن أخره              
قد بقي من الوقت ما يـسعه        فمات فجأة قبل أن يفعله ، و       -ظنه السالمة   

فإنه ال ميوت عاصياً ، وإن أخره إىل الوقت الذي ظن أنه ال يعيش إليه فهو                
 ، ولو أخره إليه ومل ميت مث فعله فيه قبل           - سواء مات أو مل ميت       -عاصٍ  

  .خروج الوقت األصلي فإنه يكون أداًء 
ة منها ما    الواجبات اليت خير املكلف يف إيقاعها بني أزمنة متعدد         -١٩

هلا غاية معلومة ، كالصلوات اخلمس ، وهذه يتضيق وقتها بأن ال يبقى من              
الوقت األصلي أو الوقت الذي ظن هالكه فيه إال مقدار فعل الواجـب ،              
ومنها ما ليس هلا غاية معلومة للمكلف ، كالنذور ، وهذه يتضيق وقتـها              

  .ل الواجب بأن ال يبقى من الوقت الذي ظن هالكه فيه إال مقدار فع
 املخاطب باألمر الذي وقع فيه ختيري بني املكلفني فـيمن يقـوم      -٢٠

بامتثاله هـو كلهم إذا نظرنا إىل أن كل واحـد منـهم يـأمث أمث تـارك     
 ،  - إذا كان سنة     - ، ويالم لوم تارك سنة       - إذا كان فرضـاً     -الفرض  

 الذين قاموا   وهذا فيما إذا تركوه مجيعاً ، أو أن املخاطب به بعضهم ، وهم            
  .بامتثاله ، إذا نظرنا إىل أنه يسقط بفعل أي بعض منهم 
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 املأمور به الذي وقع فيه ختيري بني املكلفني فيمن يقوم بامتثاله إذا             -٢١
شرع فيـه بعض املكلفني وجب عليه إمتامه إن قام الدليـل على ذلـك ،    

  .كاجلهاد ، وإال فال جيب ، كتكفني امليت 
عارض عنده دليالن وعجز عن الترجيـح بينهما ،         اتهد إذا ت   -٢٢

  .فإما يتساقطان ، ويرجع إىل فتوى عامل آخر يرتضي علمه ودينه 
 إذا أراد املقلد االستفتاء عن حكم حادثة ومل يكن يف البلـد إال              -٢٣

جمتهد واحد وجب عليه أن يستفتيه ، وإن كان فيها أكثر من جمتهد فإنـه               
 اتهدين ، مث يستفيت من غلب على ظنـه أنـه            يلزمه االجتهاد يف أعيان   

   .أعلمهم وأوثقهم 
اتهدين ، ولزمـه     إذا استفىت املقلد عن حكم مسألتـه أحد         -٢٤

قوله فليس له الرجوع عن قوله يف ذلك احلكم بعد ذلك إىل غريه ، وأما إذا   
مل يلزمه قوله وأفتاه جمتهد آخر فإنه إذا اســتوى عنـده اتهـدان يف               

ضـل والعلم والدين ختير بينهما ، وإن كان أحدمها أفضل من اآلخـر             الف
  .اتبع األفضل منهما 

 تقسيم التخيري إىل ختيري إرادة وشـهوة ، وذلك فيما إذا كـان             -٢٥
ملصلحة املخير ، وإىل ختيري اجتهاد يف األصلح ، وذلـك فيمـا إذا كـان                

  .ملصلحة الغري 
رادة والشهوة ، وجيوز يف ختيري احلظ        ال جيوز التوكيل يف ختيري اإل      -٢٦

  .واملصلحة 
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 أن ما دخله التخيري من احلـقوق إن تعلق بالذمـة كان اخلرية            -٢٧
  .للدافع ، وإن تعلق بالعني كانت للمستحق 

  
واهللا أعلم بالصواب ، واحلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على            

  .ن إىل يوم الدين نبينا حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسا
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  فهرس اآليات القرآنية : أوالً 
  

  الصفحة     اآلية                     اسم السورة      رقم اآلية
  سورة البقرة

  ٢٧٨)          ١٢٧(}      وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل { 
  ١٣٧)          ١٨٣(}         ... يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام { 
  ٢٦٩، ٢٦٨)        ١٨٥(}          يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر { 
  ،    ١٣٧، ١٣٥)       ١٨٧(}           أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم {

                                                                           ١٣٨ ،
٣٠٥  

   ٢٣٦)          ١٩٦(}                              ا احلج والعمرة هللا وأمتو{ 
   ٩٩،٣٥٤)          ١٩٦(}   ... فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه { 
    ١٧٣،٣٣٨)        ١٩٦(}                          فمن متتع بالعمرة إىل احلج { 

  آل عمران
     ٧٠)           ١٠٤(}                   خلري ولتكن منكم أمة يدعون إىل ا{ 

  النساء
   ٤٥)              ٣(}                    فانكحوا ما طاب لكم من النساء { 
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  ١٤٧)            ٢٣(}                         ... حرمت عليكم أمهاتكم { 
   ١٤٧ ، ٩٣      )   ٢٣(}           وأن جتمعوا بني األختني إال ما قد سلف { 
   ٤٨)            ١٠١(}        فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة { 

  املائدة
  ٢٨٤)              ١(}                                        أوفوا بالعقود { 
  إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون{ 

  ٣٥٥)             ٣٣( }            ...يف األرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا 
  فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط { 

 ٥٩ ، ٣٧ ، ٣٤)    ٨٩(}                               ... ما تطعمون أهليكم 
  ،  

                                                                     
٧٥،٨٢،١٠٥،١٦٧  ،  

                                                              
٢٤٤،٣٣٥،٣٥٥،٣٥٩  

  يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم { 
  ،٣٢٢،٣٥٤)        ٩٥(}                    ... حرم ومن قتله منكم متعمداً 

                                                                          ٣٥٧  

  نعاماأل
  ٣٤٤)        ١٥٢(}         وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن { 
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  األعراف
  قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون{ 

  ٦٣)               ١١٥(}                                           حنن امللقني 

  األنفال
  يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا { 
   ٢٣٦)                 ١٥(}                            حفاً فال تولوهم األدبار ز

  التوبة
   ٢٣١)                  ١٢٢(}             ... وما كان املؤمنون لينفروا كافة { 
  ٢٨٢)                   ١٢٢(}                               ليتفقهوا يف الدين { 

  اإلسراء
     ٢٧٩)                 ٢٣(}                  ضى ربك أال تعبدوا إال إياه وق{ 
    ٢٨٤)                ٣٢(}                                   وال تقربوا الزنا { 
  أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق{ 

  ١٧٦         )        ٧٨(}                                                 الليل 

  األنبياء
  ٢٥٤،٢٦٠)            ٧(}         فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون { 

                                                                          ٣١٤     
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  احلج
  ٢٦٩)                ٧٨(}             ما جعل عليكم يف الدين من حرج { 
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  النور
  وآتوا الزكـاة وأطيعوا  وأقموا الصالة {

   ٢٨٠،٢٨٣،٢٨٥)               ٥٦                                   (}الرسول 

  فصلت
  فقال هلا ولألرض ائتيا طوعاً أو كرهاً{ 

  ٣٥٣)                        ١١(}                         قالتا أتينا طائعني 

  حممد
  ٦٣)                 ٤(}                            إما فداء فإما مناً بعد و{ 

  الطور
  ٣٥٣)               ١٦(}                           فاصربوا أو ال تصربوا { 

  النجم
    ٢٦٢)                 ٣٢(}                               فال تزكوا أنفسكم { 

  اادلة
  ائهم مث يعودون ملاوالذين يظاهرون من نس{ 

  ٣٥٩)               ٤-٣(}       ...  فإطعام ستني مسكيناً - إىل قوله -قالوا 
  ٣٧)                    ٣(}                                       فتحرير رقبة { 
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  اجلمعة
  يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من { 

  ١٤٠)               ١٠-٩(}          لحون  لعلكم تف- إىل قوله -يوم اجلمعة 

  التغابن
  ٢٦٠)                  ١٦(}                             فاتقوا اهللا ما استطعتم {

  املزمل
    ٤٧)                   ٤-١(}               ترتيال – إىل قوله –يا أيها املزمل { 

  اإلنسان
  ١٥٥)                   ٢٤( }                    وال تطع منهم آمثاً وال كفوراً{ 
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  فهرس األحاديث النبوية : ثانياً 

  

  احلديث                                    الصفحة
  أ

  ٢٦٩)                                   أحب الدين إىل اهللا احلنيفية السمحة ( 
  طعم ستة مساكنياحلق رأسك ، وصم ثالثة أيام أو أ( 

   ٩٩ ، ٦٠)                                                        أو انسك بشاة 
   ١٤٥)                                                      اختر أيتهما شئت ( 
  ١٤٥،٣٠٨)                                                     اختر منهن أربعاً ( 
   ٧١... )                          ذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم إ( 
  ١٦٠... )                                      إذا كان أحدكم يف الشمس ( 
  ٦٨)                                                            استهما عليه ( 
  ٣٠٠                                )    أسفروا بالفجر ، فإنه أعظم لألجر ( 
  ٢٢٦، ٢٢٢)                           اغسلوه مباء وسدر ، وكفنوه يف ثوبيه ( 
  ١٨٣)                                  أفضل األعمال الصالة يف أول وقتها ( 
   إقرار الرسول صلى اهللا عليه وسلم أذان-
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  ٣٢٧                                         بالل بترك الترجيع                
  ١٢٧)                                         اللهم باعد بيين وبني خطاياي ( 
  ١٧٤)                                         أيام التشريق أيام أكل وشرب ( 
  ٦٢         )                                    أي ذلك فعلت أجزأ عنك ( 
  ٢٨)                               إن اهللا خير عبداً بني الدنيا وبني ما عنده  ( 
  إن شئت فانسك نسيكة ، وإن شئت فصم ثالثة أيام ،( 

  ٦٦)                       وإن شئت فأطعم ثالثة آصع من متر لستة مساكني 
  ٦٦                        )              إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر ( 
   إن غيالن الثقفي أسلم وله عشرة نسوة يف اجلاهلية ، -

  ١٤٤فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يتخير منهن أربعاً                      

  ب
  ٦٤... )                                           البيعان باخليار ما مل يتفرقا ( 

  ت
  ل صلى اهللا عليه وسلم بني اخلمر واللنب ختيري الرسو-

  ٤٦ليلة اإلسراء                                                               
  ٣٢٦ تعليم النيب صلى اهللا عليه وسلم األذان أليب حمذورة                      -

  د
  ١٧٣             )                                      دخلت العمرة يف احلج ( 
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  س
  ٩٢ سبحان اهللا عشراً ، واحلمد هللا عشراً ، واهللا أكرب                  -
  ١٢٨ ، ٩٢)                                     سبحانك اللهم وحبمدك ( 

  ص
  ١٧٧ ، ١٧٢)                                            صل معنا هذين ( 
  ٢٢٦                                          )     صلوا على صاحبكم ( 

  ع
  ٢٥٥)                              عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين ( 

                                                                  ك

  ٢٦١)                                 كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ( 

  ل
  ٢٧٤،٣١٤ ، ٢٥٤)                                 ألقضني بينكما بكتاب اهللا ( 
  ٣١٨،٢٦٥)                             ال يصلني أحد العصر إال يف بين قريظة ( 

  م
  ٢٦٦)                         ما خير عمار بني أمرين إال أختار أشدمها ( 
   ٦٧... )                       ها حىت تطهر مره فلرياجعها ، مث ليمسك( 
  ١٦٢)                                                    جملس الشيطان ( 
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  ٦٧)                              من أحب منكم أن يهل باحلج فليهل ( 
  ٦٧)                        من أراد منكم أن يهل حبج وعمرة فليفعل ( 
  ١٩٣)                    درك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة من أ( 
  ٦٥)                           من اشترى شاة مصراة فهو خبري النظرين ( 
  ٦٤)                   من أصيب بقتل أو خبل فإنه خيتار إحدى ثالث ( 
  ١٦٨)                             من تصدق بعدل مترة من كسب طيب ( 
  ٦٨)          من شاء أن يصومه فليصمه ، ومن شاء أن يتركه فليتركه ( 
  ٢١٧)                             من صام رمضان مث أتبعه ستاً من شوال ( 
  ٣٥،٦٥)                                 من قتل له قتيل فهو خبري النظرين ( 

  ن
  قرن الرجل ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ي-

  ١٦٣بني التمرتني                                                          

   ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقعد الظل-

  ١٦٠ ، ٩٤والشمس                                                             

  و
  ١٢٨              )        وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض ( 
  ١٨٢)                                الوقت األول من الصالة رضوان اهللا ( 
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  ي
  ٢٢٨)                      جيزيء عن اجلماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ( 
  ٢٢٧)                                          يسلم الراكب على املاشي ( 
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  ـار فهرس اآلث: ثالثاً 

  
  األثر                         القائل               الصفحة

  أ
  ٢٦٨عبد اهللا بن مسعود                   )                        احلق ثقيل ( 

  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان 
  ٣٠٠يصلي الصبح بغلس                  جابر بن عبد اهللا                      

  س
  افرنا مع النيب صلى اهللا عليه س( 

       ٧٢أنس بن مالك                        )                    وسلم يف رمضان 

  ف
  فإذا زادت على عشرين ومائة( 

  ٧٠أبو بكر الصديق                      )           ففي كل أربعني بنت لبون 
  فإذا كان يف الرابعة أفضى ( 

  ١٣١أبو محيد الساعدي                  )            األرض بوركه اليسرى إىل
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  فخيرها الرسول صلى اهللا عليه وسلم ( 
  ٢٩عائشة                         )            فاختارت نفسها – تعين بريرة -
  فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم(

  ٣٣٦                    صاعاً من متر ، أو صاعاً من شعري             ابن عمر 

  ك
  كان أصحاب حممد صلى اهللا عليه ( 

  وسلم إذا كان الرجل صائماً ، فحضر 
  ١٣٧الرباء بن عازب                 )             اإلفطار ، فنام قبل أن يفطر 

  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ( 
  إذا قعد يف الصالة جعل قدمه اليسرى 

  ١٣٢                        عبد اهللا بن الزبري                ) بني فخذه وساقه 
  كان الناس على عهد الرسول صلى اهللا ( 

  عليه وسـلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم  
  ١٣٨عبداهللا بن عباس                 )                                     الطعام 

   تعين الرسول صلى اهللا -كان يصلي ( 
  ٢١٦عائشة                       )         يف بييت قبل الظهر أربعاً -يه وسلم عل
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  ل
  مل يرخص يف أيام التشريق أن يصمن ( 

   ١٧٤ابن عمر وعائشة                )                       إال ملن مل جيد اهلدي 
   ١٦٤             عائشة          )                   لو كان حالالً كان دناءة ( 

  م
  ما خير رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم( 

، ٢٦٧عائشة             )          بني أمرين إال أخذ أيسرمها ما مل يكن إمثاً 
٢٦٩           

     ١٠٠عبداهللا بن عباس         )    ما كان يف القرآن  أو  أو  فصاحبه باخليار ( 
  ٩٨أبو بكر              )            ة اجلذعة من بلغت عنده من اإلبل صدق( 

  و
  وإذا جلس يف الركعة األخرية قدم رجله ( 

  ١٣٠أبو محيد الساعدي        )                                          اليسرى 

  ي
  يكره أن جيلس اإلنسان بعضه يف الظل ، (

  ١٦٠تادة السدوسي          ق)                               وبعضه يف الشمس 
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   فهرس املسائل الفقهية: رابعاً 

  
     املسألة                                        الصفحة

  الصالة
  ٣٢٦ الترجيع يف األذان                                                      -
  ١٧١                   ختيري املكلف يف أداء الفريضة بني أجزاء وقتها       -
   ١٨٨ قضاء الصالة للمرأة إذا حاضت آخر الوقت                           -
     ١٩٢ قضاء الصالة ملن زوال تكليفه بعد دخول الوقت                      -
       ١٢٧ التخيري يف دعاء االستفتاح بني األدعية املأثورة                         -
      ١٣٠ يف التورك يف الصالة بني الصفات الواردة                       التخيري-
  ٢٩٨ هل التغليس يف صالة الفجر أفضل من اإلسفار ؟                       -
   التخيري يف الصالة السنة القبلية بني أجزاء الوقت الواقع -

  بني دخول وقت الفريضة وفعلها ، والبعدية بني أجزاء 
    ٢١٥لواقع بني فعل الفريضة وخروج وقتها                            الوقت ا

   الصيب إذا صلى يف أول الوقت مث بلغ يف آخره -
   ٢٩٧فهل يلزمه إعادة تلك الصالة                                              
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   ٣١٣       إذا حتير اتهد يف اجتاه القبلة فإنه يصلي إىل أي جهة شاء      -
   إذا اختلف على املقلد اجتهاد جمتهدين يف القبلة فهل -

  ٣١٩يقلد من شاء منهما أو يقلد األعلم                                    
   التخيري بني االنتشار يف األرض واالبتغاء من فضل اهللا-

  ١٤٠ أو ترك ذلك بعد صالة اجلمعة                                        
  ٢٢٦ التخيري بني املكلفني فيمن يقوم بتجهيز امليت                       -
   إذا صلى على اجلنازة أكثر من واحد فهل تقع -

  ٣٠٣صالة اجلميع فرضاً ؟                                                   

  الزكاة
  ٩٧                   التخيري يف اجلربان يف الزكاة                        -
   هل جيوز إخراج صاع من جنسني خمتلفني من-

  ٣٣٦الطعام يف زكاة الفطر ؟                                                
   لو كان هلما عبد ومها خمتلفا القوت فهل خيرج-

  ٣٣٣كل واحد منهما لزكاة فطر هذا العبد نصف صاع من قوته ؟         

  الصيام
  ١٣٥ري الزوج بني اجلماع وتركه ليلة الصيام                             ختي-

  احلج
  ٩٩ التخيري يف فدية األذى                                                  -



  . الفهارس العلمية 
  ٣٨٤  

   – إذا عدم اهلدي – ختيري املتمتع يف احلج -
  يف صيام الثالثة أيام بني األيام الواقعة بني 

  ١٧٣خر أيام التشريق                                   اإلحرام بالعمرة وآ
  ٣٣٨ ختيري املتمتع بني اهلدي والصيام إذا شرع بالصيام                 -
  ٣٢٣ كفارة الصيد هل هي على التخيري أو الترتيب                    -

  اجلهاد
   لو أحاط الكفار باملسلمني ، وال مقاومة م ،-

  ٣٣١املال لكف أذاهم ؟                                  فهل جيوز دفع 

  القرض
   العني املقترضة إذا طلبها املالك ، وأراد -

  ٣٥٠املقترض دفع غريها                                                 

  الوكالة
   جواز التوكيل يف ختيري من أسلم على-

  ٣٤٦                           أكثر من أربع نسوة                     
  ٣٤٦ جواز التوكيل يف خيار الشرط                                 -
  ٣٤٧ جواز التوكيل يف خيار الرؤية                                  -

  اإلجارة
  ٢٣٧ جواز أخذ األجرة على حتمل الشهادة                         -
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  اللقطة
  لتقط اللقطة مث ظهر مالكها لو متلَّك امل-

  ٣٥٠فهل له الرجوع يف عينها                                             
   ختيري من وجد لقطة حيوان يف حول -

  التعريف بني بيعه وحفظ مثنه ، وبني أكله 
  ٣٤٤وتقوميه ، وبني حفظه والنفقة عليه                                   

  الوصية
  صى يف الكفارة املخيرة خبصلة إذا أو -

  معينة ، وكانت قيمتها تزيد على قيمة اخلصلتني 
   ٢٩٢الباقيتني ، فهل يعترب اجلميع من رأس املال أو الزائد من الثلث       

  النكاح
  ١٤٣،٣٠٦ ختيري من أسلم وحتته أكثر من أربع نسوة ، أو أختان              -
  ١٤٧احد منه                                ختيري من ملك أختني يف وطء و-

  الطالق
  ٣٤١فأيتهما تطلق ؟                " إحداكما طالق : "  لو قال لزوجتيه -
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  الظهار
  ،" أنت علي كظهر أمي : "  لو قال لزوجته -

  ٣٤١ونوى الطالق والظهار                                              

  األطعمة
   يف مسغبة إىل أكل امليتة هل يتخري بني من اضطر-

  ٣٣٢األكل وتركه ؟                                                     

  األميان
  ال تكلم زيداً أو عمراً ، : "  لو قال خالد لصاحبه -

  ، مث كلم أحدمها فهل له أن " فإن مل متتثل عاقبتك 
  ٣٠٩                            يعاقبه ؟                                

   عدم جواز إطعام مخسة مساكني وكسوة مخسة -
   ٣٣٥يف كفارة اليمني                                                  

  املسائل املتعلقة باآلداب وما ال تدخل 
  حتت باب معني

   ختيري اجلالس بني الظل والشمس إذا كان -
  ١٥٩                                           جالساً بينهما         

  ١٦٣ ختيري اآلكل بني مترتني إذا قرن بينهما                       -
   ٢٢٧ التخيري بني املكلفني فيمن يبدأ بالسالم                     -
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   ويل اليتيم وانون والسفيه وناظر الوقف -
   عليه فعل إذا خير بني تصرفني فإنه يتعين

  ٣٤٤األصلح ملن ويل عليه                                            
   لو كان شخص يف سفينة فاحترقت وهو ال يعرف -

  ٣٣٠السباحة فهل يلقي بنفسه يف املاء أو يبقى وحيترق ؟           
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  فهرس األعالم: خامساً 
  

  حة   العلم                                    الصف
  )حرف األلف ( 

  علي بن أيب علي بن حممد= اآلمدي 
  ٢٩٢ ، ٢٥٣ ، ١٠٢، ) ٨٦(إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي           

                                                   ٣١٩ ، ٣٠٨  
  ) ٢٢٤( إبراهيم بن حممد بن إبراهيم اإلسفراييين        

  ٢٨٧ ، ٢٨٦، ) ٣٠(طيب             إبراهيم بن موسى اللخمي الشا
   ،٢٢٢ ، ٢٢١ ،٥٠، ) ٤٧(أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن القرايف         

                                                   ٣٤٣ ، ٣٤٢ ، ٣٣٧  
  أمحد بن حممد بن حنبل= أمحد بن حنبل 

  ٣٢٧ ، ٣٢٦ ، ٢٤٦،) ٩٠)               (ابن تيمية ( أمحد بن عبد احلليم 
  ٣١٢ ، ٣٠٢ ،٢٩١، ) ١٥٢)    (أبو بكر اجلصاص ( أمحد بن علي الرازي 

  ٣١٩ ، ٢٧٠، ) ٢٦٤)  (اخلطيب البغدادي ( أمحد بن علي بن ثابت 
  )٢٤٩)  (ابن برهان ( أمحد بن علي بن حممد الوكيل 

  )٣٣٣(أمحد بن عمر بن سريج                         
  )٢٧(يا القزويين              أمحد بن فارس بن زكر
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   ،٢٣٩ ، ١٨٩ ، ١٦١، ) ١٢٩(أمحد بن حممد حنبل الشيباين                   
                                                   ٣٢٣  

  إبراهيم بن حممد بن إبراهيم= األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين 
  عبد الرحيم بن احلسن= اإلسنوي 

  عبد امللك بن عبد اهللا اجلويين=  إمام احلرمني
  ٩٨ ، ٧٢، ) ٦٩(أنس بن مالك بن النضر                         

  )٣٢٦)          (أبو حمذورة ( أوس بن معير بن لوذان 
  خالد بن زيد= أبو أيوب األنصاري 

  )حرف الباء  ( 

  سليمان بن خلف= الباجي 

  )١٣٦          (الرباء بن عازب                        

  أمحد بن علي بن حممد= ابن برهان 

  ) ٢٨(بريرة موالة عائشة                               

  ١٧٧ ، ١٧١ ، ١٦٠، ) ٩٤(بريدة بن احلصيب األسلمي                     

  حممد بن الطيب بن حممد= أبو بكر الباقالين 

  عبد اهللا بن أيب قحافة= أبو بكر الصديق 

  ٣٢٧، ) ١٧١(ن رباح                                    بالل ب
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  عبد اهللا بن عمر بن حممد= البيضاوي 

  )حرف التاء  ( 

  عبد اهللا بن حممد الفهري= ابن التلمساين 

  أمحد بن عبد احلليم= ابن تيمية 

  )حرف اجليم ( 

  )٢٩٩(جابر بن عبد اهللا                                                  

  عبد السالم بن حممد) = أبو هاشم ( اجلبائي 

  حممد بن جرير= ابن جرير الطربي 

  أمحد بن علي الرازي= اجلصاص 
  )حرف احلاء  ( 

  حممد بن علي بن الطيب= أبو احلسني البصري 
  )٢٠٨(احلسني بن حممد بن أمحد املروذي                               

  ن بن سعد األنصاريعبد الرمح= أبو محيد الساعدي 
  )حرف اخلاء ( 

  )٢١٦)                           (أبو أيوب األنصاري ( خالد بن زيد 
  حمفوظ بن أمحد بن احلسن= أبو اخلطاب الكلوذاين 

  أمحد بن علي بن ثابت= اخلطيب البغدادي 
  حممد بن أمحد= ابن خويزمنداد 
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  )حرف الدال ( 
  )٤٥                                  (داود بن علي الظاهري           

  )حرف الراء ( 
  حممد بن عمر بن حسني) = فخر الدين ( الرازي 
  عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي= الرافعي 

  )حرف الزاي ( 
  )٢٧٣(الزبري بن أمحد الزبريي                                          

  حممد بن ادر= الزركشي 
  )١٩١(أمحد البلخي                                          زكريا بن 

  ٣٠٢ ، ١٦٥ ، ١٣٤، ) ٨٥(زكريا بن حممد األنصاري                         
  )حرف السني ( 

  عبد الوهاب بن علي) = تاج الدين ( السبكي 
  علي بن عبد الكايف) = تقي الدين ( السبكي 

  أمحد بن عمر= ابن سريج 
  ٣١٥ ، ٢٩٦ ، ٢٩٢، ) ٨٤(ن خلف الباجي                         سليمان ب

  ٣٢٢ ، ٢٠٢، ) ١٤٦(سليمان بن عبد القوي الطويف                        
  حممد بن أمحد= السمرقندي 

  منصور بن حممد= ابن السمعاين 
  )حرف الشني  ( 

  إبراهيم بن موسى اللخمي= الشاطيب 
  حممد بن إدريس= الشافعي 



  . الفهارس العلمية 
  ٣٩٢  

  إبراهيم بن علي بن يوسف= شريازي ال
  )حرف الصاد ( 

  حممد بن عبد الرحيم= صفي الدين اهلندي 
  )حرف الطاء ( 

  ١٨٨، ) ١٢٢)                     (أبو الطيب ( طاهر بن عبداهللا الطربي 
  سليمان بن عبد القوي= الطويف 

  )حرف العني ( 
   ،١٦٤ ، ١٢٨ ، ٦٧،) ٢٨ (عائشة بنت أيب بكر الصديق                      
                                                    ٢٦٧ ، ٢٦٦ ، ٢١٥ ، ١٧٣،   

                                                                    ٢٦٩  
  يوسف بن عبد اهللا األندلسي= ابن عبد الرب 

  )١٥٢                      (عبد اجلبار بن أمحد اهلمذاين                
  ١٦٠ ، ١٢٧، ) ٦٨(عبد الرمحن بن صخر الدوسي                            

  ١٣١، ) ١٣٠( بن سعد األنصاري                              نعبدا لرمح
  ٣٠٤ ، ٢٥١، ) ١٧٨(عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي                          

  ١٩٤ ، ١٢٤، ) ١٢٢(جلبائي                              عبد السالم بن حممد ا
  ٣٠٦، ) ٢٩٦(عبد العزيز بن أمحد بن حمـمد البخاري                    

  )٣٠٣)                 (الرافعي ( عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي 
  )٥٢(عبد الكرمي بن هوزان القشريي                                   

  ٩٨، ) ٦٩)                   (أبو بكر الصديق ( بد اهللا بن أيب قحافة ع
  ، ٣٠٢ ، ٢٧٠ ، ٢١٦، ) ١٣٣)          (ابن قدامة ( عبد اهللا بن أمحد املقدسي 

                                                     ٣٤٦ ، ٣٢٠ ، ٣١٥ ، ٣١٣  
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   )٢٧٢                         (عبد اهللا بن أمحد الكعيب                
  )١٣١(عبد اهللا بن الزبري                                                  

  ٣٢٣ ، ٢٢٦ ، ١٣٧، ) ١٠٠(عبد اهللا بن عباس                                   
  ١٧٣،١٨٢ ،١٤٤،١٦٣، ) ٦٦(عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب                      

                                                          ٣٣٦ ، ٣١٨ ، ٢٦٤  
  ٢٣٠، ) ١٢١(عبد اهللا بن عمر البيضاوي                                  

  )٨٥)                      (ابن التلمساين ( عبد اهللا بن حممد الفهري 
  )٢٦٨                (عبد اهللا بن مسعود                               

  )٢٢٤(عبد اهللا بن يوسف اجلويين                                       
   ،١٢١ ، ٥٠، ) ٣٠)                    (إمام احلرمني ( عبد امللك بن عبداهللا 

                                                           ٢٠٣ ، ١٩٧ ، ١٢٢،   
                                                      ٣٠٦ ، ٣٠٤ ، ٣٠٣ ، ٢٢٤  

   ، ٢٣٥ ، ٢٣٠، ) ١١٩(عبد الوهاب بن علي السبكي                            
                                                                     ٢٣٩  

  )٢٣٩                (عبيد اهللا بن احلسني الكرخي                     
  )١٢٧(علي بن أيب طالب                                                

   ، ٢٩٦ ، ١٥٨ ، ١٥١، ) ١٢٣(علي بن أيب علي اآلمدي                         
                                                                ٣٠٨ ، ٣٠٦  

  ١٢٤، ) ١١٨(السبكي                                  علي بن عبد الكايف 
  ٢٦٧، ) ٢٦٦(عمار بن ياسر                                                 

  )٦٧(عمر بن اخلطاب                                                     
  )حرف الغني ( 
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  حممد بن حممد بن حممد= الغزايل 
  )١٤٤                                                 (غيالن بن سلمة  

  )حرف الفاء ( 
  أمحد بن فارس= ابن فارس 

  )١٤٥(فريوز الديلمي                                                    
  )حرف القاف ( 

  احلسني بن حممد بن أمحد= القاضي حسني 
  عبد اجلبار بن أمحد= القاضي عبد اجلبار 

  )١٦١(ادة بن دعامة السدوسي                                         قت
  عبد اهللا بن أمحد املقدسي= ابن قدامة 

  أمحد بن إدريس= القرايف 
  حممد بن أمحد بن أيب بكر= القرطيب 

  عبد الكرمي بن هوازن= القشريي 
  )١٤٤(قيس بن احلارث األسدي                                        
  )١٣٦(قيس بن صرمة                                                   

  حممد بن أيب بكر بن أيوب= ابن القيم 
  )حرف الكاف  ( 

  عبيد اهللا بن احلسني= الكرخي 
  ٩٩ ، ٦٦ ، ٦٢،) ٦٠(كعب بن عجرة                                     

  عبد اهللا بن أمحد بن حممود= الكعيب 
  )حرف امليم (                                  

  ٣٥٦ ،٣٤٣ ، ١٢٨، ) ٥٩(مالك بن أنس األصبحي                             
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  ٣٩٥  

  )٧٠(مالك بن احلويرث                                                
  أوس بن معير بن لوذان= أبو حمذورة 

  ٣١٥ ، ٣٠٨ ، ٣٠٦، ) ١٩٧      (حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين      
  ٢٧٠ ،٢٥٦ ، ٩١، ) ٦٣)          (ابن القيم ( حممد بن أيب بكر بن أيوب 

  )١٨٨(حممد بن أمحد السمرقندي                                      
  ٣٢٢، ) ١٤١(حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب                         

  )١١١(د                                    حممد بن أمحد بن خويزمندا
  )٥٦)                          (ابن النجار ( حممد بن أمحد الفتوحي 

  )٣٥٨(حممد بن إدريس الشافعي                                       
  ٣٥٤، ) ٣٢٢(حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي                    

   ،١٤٢ ، ١٠٥ ، ٥٥، ) ٥٢( الزركشي                             حممد بن ادر
                                                      ٣٥٠ ،   ٢٧٣ ،   ٢١٧ ،   ١٨٧ 

،  
                                                                   ٣٥٧  

  ١٤٠، ) ١٣٨           (حممد بن جرير الطربي                           
  عبد اهللا بن يوسف= أبو حممد اجلويين 

      ٢٩٦،) ٢٩١)                    (أبو يعلى ( حممد بن احلسني بن حممد 
   ،١٠٤ ، ٧١ ، ٥٢، ) ٥١)               (أبو بكر الباقالين ( حممد بن الطيب 

                                                      ٢٠٨ ، ١٩٤ ، ١٥١ ، ١٠٦  
                                                     ٢٤٩ ، ٢٤٠ ، ٢٢٩ ، ٢١٠ ،   
                                                     ٣١٢ ، ٣٠٨ ، ٣٠٦ ، ٣٠٢  

  )٢١٣)                   (صفي الدين اهلندي ( حممد بن عبد الرحيم 
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  ٢٨٠ ، ١٢٤ ، ٧٠، ) ٥٦)               ( احلسني البصري أبو( حممد بن علي 
  ١٣٩،٣١٢، ) ١٢١)                      (فخر الدين ( حممد بن عمر الرازي 

   ،٢٠٧ ، ٢٠٣ ، ٢٠٢، ) ١٠٢(حممد بن حممد بن حممد الغزايل                  
                                                    ٢٧٠ ، ٢٥١ ، ٢٤٨ ، ٢٣٥،   

                                                          ٣١٥ ، ٣١٢ ، ٢٧٥    
  )١٠٢(حممد بن مفلح بن حممد املقدسي                                
  )٢٦٠(معاذ بن جبل                                                    

  يحممد بن مفلح املقدس= ابن مفلح 
  )٢٥٦(منصور بن حممد السمعاين                                       

  )حرف النون ( 
  حممد بن أمحد الفتوحي= ابن النجار 

  حيىي بن شرف= النووي 

  )حرف اهلاء ( 

  عبد الرمحن بن صخر الدوسي= أبو هريرة 
  )حرف الياء ( 

  زكريا بن أمحد= أبو حيىي البلخي 
   ،١٧٢ ، ١٣٤ ، ١٢٩، ) ١٢٨                         (حيىي بن شرف النووي   

                                                     ٣٢٠ ، ٢٣٦ ، ٢٢٦ ، ١٧٨،   
                                                              ٣٤٧ ، ٣٢٢  

  حممد بن احلسني= أبو يعلى 
  ١٤٧، ) ١٠١)              (ن عبد الرب اب( يوسف بن عبد اهللا األندلسي 
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  فهرس الفرق واملذاهب: سادساً 
  

  الفرقة أو املذهب                                          الصفحة
  أ

  ١١٨، ) ١٠٦(                                         األشعرية
  ح

   ،١٤٣ ، ١٣٢ ، ٩٧      احلنابلة                                              
                                                           ٢٤٥ ، ٢٣٩ ، ١٨٩،   
                                                           ٢٩٣ ، ٢٦٤ ، ٢٥٦،   
                                                            ٣٣٥ ، ٣٢٠ ، ٣٠٣،   

                                                                 ٣٥١ ، ٣٣٦  
  ٢٩٩ ، ٢٤٦ ، ٢٤٠احلنفية                                                    

  ١٨٤احلنفية بالعراق                                                    
  ش

   ١٨١ ، ١٤٣ ، ١٣٢ ، ٩٧                      الشافعية                          
                                                        ٢٤٥ ،    ٢٤٠ ،    ١٩٠  ، 

٢٤٦   
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                                                        ٢٦٦ ،    ٢٦٤ ،    ٢٥٦  ، 
٢٦٩  

                                                       ٢٩٨ ، ٢٩٧ ،   ٢٩٣ ،   ٢٧٠ 
،  

                                                      ٣٣٣ ،   ٣٢٠ ،   ٣١٧ ،   ٣١٢ 
،  

                                                           ٣٥١ ، ٣٣٦ ، ٣٣٥  
  ظ

  ٩٧الظاهرية                                                           
  ف

   ،١٧٥ ، ١٥١ ، ١٠٦ ، ٩٧ء                                               الفقها
                                                             ١٩٧ ، ١٨٩  

      ١١١فقهاء العراق                                                    
  م

  ١٤٣ ، ١٣٢                      املالكية                                
    ١٩٤ ، ١٨١ ، ١٧٥ ، ١٥١املتكلمون                                            
 ١١٩،  ١١٨ ،   ١١٦،  ) ١١١(املعتزلة                                                                                            

،  
                                                     ١٢٤ ، ١٢٣ ، ١٢٢ ، ١٢٠،   
                                                     ١٥٤ ، ١٥٢ ، ١٢٦ ، ١٢٥،   
                                                     ٣٠٩ ، ٣٠٨ ، ١٨٤ ، ١٥٩،   

                                                                   ٣٦٢  



  . الفهارس العلمية 
  ٣٩٩  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رس املصادر واملراجع فه: سابعاً 
  )حرف األلف ( 

، ) هـ ٧٦٣ت (  اآلداب الشرعية ، أليب عبد اهللا حممد بن مفلح املقدسي -١
شعيب األرنؤوط وعمر القيام ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة الثانية ، : حتقيق 
  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧

اسـم العبـادي     اآليات البينات على شرح احمللي جلمع اجلوامع ، ألمحد بن ق           -٢
زكريا عمريات ، / ، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ ) هـ ٩٩٤ت ( الشافعي 

  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 
 اإلبـهاج يف شرح املنـهاج ، لتقي الديـن علي بن عبـد الكايف السـبكي             -٣
، كتب هوامشه   ) هـ  ٧٧١ت  ( وولده تاج الدين عبد الوهاب      ) هـ  ٧٥٦ت  ( 
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  . وصححه مجاعة من العلماء بإشراف النـاشر ، دار الكتب العلمية ، بريوت 
عبـد الكـرمي    /  إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ، لألستاذ الدكتور           -٤

  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧النملة ، دار العاصمة ، الرياض ، الطبعة األوىل ، 
 أليب الوليـد سليمان بن خلف البـاجي        إحكام الفصول يف أحكام األصول ،      -٥
عبد ايد تركي ، دار الغرب اإلسالمي ، بـريوت ،           : ، حتقيق   ) هـ  ٤٧٤ت  ( 

  .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧الطبعة األوىل ، 
 اإلحكام يف أصـول األحكام ، لسيف الدين علي بن أيب علـي بـن حممـد                 -٦

يفـي ، املكتـب     عبد الرزاق عف  / ، تعليق فضيلة الشيخ     ) هـ  ٦٣١ت  ( اآلمدي  
  . هـ ١٤٠٢اإلسالمي ، بريوت ، الطبعة الثانية ، 

 اإلحكام يف أصول األحكام ، أليب حممد علي بن أمحد األندلسي ، املعـروف               -٧
جلنة بإشـراف الناشر ، دار     : ، مراجعة وحتقيق    ) هـ  ٤٥٦ت  ) ( ابن حزم   ( بـ  

  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣احلديث ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 
ت ) ( ابن العريب   (  أحكام القرآن ، أليب بكر حممد بن عبد اهللا املعروف بـ             -١٠
عيسى البايب احلليب وشـركاه ،  : علي حممد البجادي ، طبع   : ، حتقيق   ) هـ  ٥٤٣

  .م ١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧الطبعة الثانية ، 
عالء الدين علي بن عباس البعلي      : االختيارات لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، مجع         -١١
  .أمحد اخلليل ، دار العاصمة ، الرياض / ، حتقيق الدكتور ) هـ ٨٠٣ت ( 
 إدرار الشروق على أنواء الفروق ، أليب القاسم قاسم بن عبد اهللا ، املعروف               -١٢
املتوىف ( ، مطبوع مع الفروق للقرايف      ) هـ  ٧٢٣املتوىف ستة   ) ( ابن الشاط   ( بـ  
ر الكتب العلمية ، بريوت ،      خليـل املنصور ، دا   : ، ضبطه وصححه     ) ٦٨٤سنة  

  . م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الطبعة األوىل ، 
علـي بـن سـعد      /  ، للدكتـور  - دراسة وتقومياً    – أراء املعتزلة األصولية     -١٣
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  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الضوحيي ، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الثانية ، 
تفـسري أيب   (  إرشاد العقل السليم إىل مزايـا القرآن الكرمي ، املسمى بــ             -١٤

دار : ، الناشـر    ) هـ  ٩٥١ت  ( ، أليب السعود حممد بن حممد العمادي        ) السعود  
  .إحياء التراث العريب ، بريوت 

 إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصـول ، حملمد بن علي الشوكاين              -١٥
 ،  شعبان حممد إمساعيل ، مطبعة املدين     / ، حتقيق الدكتور  ) هـ  ١٢٥٠املتوىف سنة   ( 

  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣القاهرة ، الطبعة األوىل ، 
 إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ، للمحدث العالمـة فـضيـلة              -١٦

حممـد  : ، بإشراف   ) هـ  ١٤٢٠املتوىف سنة   ( حممد ناصر الدين األلباين     / الشيخ
 -هــ  ١٤٠٥زهري الشاويش ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ، الطبعـة الثانيـة ،        

  .م ١٩٨٥
 األشباه والنظائر ، أليب عبد اهللا صدر الدين حممد بن عمر بن عبد الـصمد ،     -١٧

أمحـد  / ، حتقيق الـدكتور   ) هـ  ٧١٦املتوىف سنة ) ( ابن الوكيل   ( املعروف بـ   
  . م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨العنقري ، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الثانية ، 

 الشافعية ، جلالل الدين عبد الرمحن بن         األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه      -١٨
حممد املعتصم بـاهللا    : ، حتقيق وتعليق    ) هـ  ٩١١املتوىف سنة   ( أيب بكر السيوطي    

  .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧البغدادي ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 
 األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان ، لـزين العابــدين بـن               -١٩
، دار الكتب العلميــة ، بـريوت ،         ) هـ  ٩٧٠املتوىف سنة   ( هيـم بن جنيم    إبرا

  .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥
املتوىف سـنة   (  األشباه والنظائر ، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي            -٢٠
علي حممد عوض ،  / عادل أمحد عبد املوجود والشيخ    / الشيخ: ، حتقيق   ) هـ  ٧٧١
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  .م ١٩٩١ -هـ ١٤١١طبعة األوىل ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ال
املتـوىف سـنة    (  أساس البالغة ، أليب القاسـم حممود بن عمر الزخمـشري            -٢١
  .م ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩، دار الفكر ، بريوت ، ) هـ ٥٣٨
 االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ           -٢٢

 باإلجيـاز واالختـصـار ، أليب عمـر         من معاين الرأي واآلثار وشرح ذلك كله      
، ) هــ   ٤٦٣املتوىف سنة   ) ( ابن عبد الرب    ( يوسـف بن عبد اهللا ، الشهري بـ        

عبد املعطي أمني قلعجي ، دار قتيبة للطبـاعة والنشر ، دمـشـق         / حتقيق الدكتور 
 -هــ   ١٤١٤ القاهرة ، الطبعـة األوىل ،        - بريوت ، ودار الوغى ، حـلب        -

  . م ١٩٩٣
ستيعاب يف أمساء األصحاب ، أليب عمر يوسـف بن عبد اهللا ، الشهري  اال-٢٣
  .هـ ١٣٥٨، املكتبة التجارية الكربى ، ) هـ ٤٦٣ت ) ( ابن عبد الرب ( بـ 
 أسد الغابة يف معرفة الصحابة ، لعز الدين أيب احلسن علي بن حممد بن األثري                -٢٤

ة والنشر والتوزيع ، بريوت ،      ، دار الفكر للطباع   )  هـ   ٦٣٠املتوىف سنة   ( اجلزري  
  . م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩
 اإلصابة ف متييز الصحابة ، لشهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي بن حممد               -٢٥

، دار الكتـب    ) هــ   ٨٥٢املتوىف سنة   ) ( ابن حجر   ( العسقالين ، املعروف بـ     
  .العلمية ، بريوت 

املتـوىف  (  احلنبلي    أصول ابن مفلح ، لشمس الدين حممد بن مفلح املقدسي          -٢٦
فهد بن حممـد الـسدحان ، مكتبـة         / ، حتقيق األستاذ الدكتور   ) هـ  ٧٦٣سنة  

  .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠العبيكان ، الرياض ، الطبعة األوىل ، 
، ألمحد بـن علـي      ) الفصول يف األصول    (  أصول اجلصاص ، املسمى بـ       -٢٧

/ حتقيق الـدكتور  ،  ) هـ  ٣٧٠املتوىف سنة   ) ( اجلصاص  ( الرازي ، املعروف بـ     
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 الكويـت ،    –عجيل بن جاسم النشمي ، طبع وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية           
  . م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الطبعة األوىل ، 

، ) هـ  ٤٩٠ت  (  أصول السرخسي ، أليب بكر حممد بن أمحد السرخسي           -٢٨
 -هـ  ١٤١٨رفيق العجم ، دار املعرفة ، بريوت ، الطبعة األوىل ،            / حتقيق الدكتور 

  .م ١٩٩٧
 أصول الفقه اإلسالمي ، حملمد مصطفى شليب ، دار النهضة العربية للطباعـة              -٢٩

  . هـ ١٣٩٨والنشر ، بريوت ، الطبعة الثانية ، 
 أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ، حملمد األمني بـن حممـد املختـار                -٣٠

  .، عامل الكتب ، بريوت ) هـ ١٣٩٣املتوىف سنة ( الشنقيطي 
ألعالم ، خلري الدين بن حممود الزركلي الدمشقي ، دار العلـم للماليـني ،                ا -٣١

  .م ١٩٨٠بريوت ، الطبعة اخلامسة ، 
 إعالم املوقعني عن رب العاملني ، لشمس الدين حممد بن أيب بكر الدمشقي ،               -٣٣

عبـد  / ، حتقيق الشيخ  ) هـ  ٧٥١املتوىف سنة   ) ( ابن القيم اجلوزية    ( املعروف بـ   
  .لوكيل ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة الرمحن ا
املتـوىف  (  اإلقناع لطالب االنتفاع ، لشرف الدين موسى بن أمحد احلجاوي            -٣٥

عبد اهللا بن عبد احملسن التركي ، بالتعاون مـع          / ، حتقيق الدكتور  ) هـ  ٩٦٨سنة  
مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر ، القــاهرة ، الطبعـة             

  .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ، األوىل
 إكمال املعلم بفوائد مسـلم ، أليب الفضـل عيـاض بن موسـى اليحصيب         -٣٦
 مصر  -حيىي إمساعيل ، دار الوفاء ، املنصورة        / ، حتقيق الدكتور    ) هـ  ٥٤٤ت  ( 

  .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، الطبعة األوىل ، 
أمحد بـن    اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل            -٣٨



  . الفهارس العلمية 
  ٤٠٤  

املتـوىف سـنة   ( حنبل ، لعالء الديـن أيب احلسـن علي بن سـليمان املرداوي           
حممد حامد الفقي ، مكتبة ابن تيمية ، القـاهرة ،           : ، صححه ونقحه    ) هـ  ٨٨٥

  .م ١٩٥٥-هـ ١٣٧٤الطبعة األوىل ، 
قاســم  /  أنيس الفقهاء يف تعريف األلفاظ املتداولة بني الفقهاء ، للـشيخ           -٣٩
أمحد بـن عبـد الـرزاق       / ، حتقيق الدكتـور  ) هـ  ٩٧٨املتوىف سنة   ( ي  القونو

 -هــ   ١٤٠٧الكبيسي ، مؤسسـة الكتب الثقافية ، بريوت ، الطبعة الثانيـة ،             
  .م ١٩٨٧
، جلمال الدين   ) هـ  ٦٧٢املتوىف سنة   (  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك        -٤٠

ـ          املتـوىف  ) ( ابن هشـام    ( أيب حممد عبد اهللا بن يوسف األنصاري ، املعروف ب
  .  بريوت -، منشورات املكتبة العصرية ، صيدا ) هـ ٧٦١سنة

  )حرف الباء ( 
( لزين العابـدين بن إبراهيـم بن جنـيم         البحر الرائق شرح كرت الدقائق ،        -٤٢

، دار الكتاب اإلسالمي إلحياء ونشر التراث اإلسـالمي ،          ) هـ  ٩٧٠املتوىف سنة   
  .الطبعة الثانية 

املتـوىف  (  البحر احمليط يف أصول الفقه ، لبدر الدين حممد بن ادر الزركشي              -٤٣
عمر بن سـليمان األشـقر ، وراجعـه         / ، قام بتحريره الدكتور   ) هـ  ٧٩٤سنة  

  .حممد بن سليمان األشقر / عبد الستار أبو غدة والدكتور/ الدكتور
املتوىف سـنة   ( وزية   بدائـع التفسري اجلـامع لتفسري اإلمـام ابن قيـم اجل        -٤٦
يسري السيد حممد ، دار ابـن       / ، مجعه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه     ) هـ  ٧٥١

  . م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤اجلوزي ، الدمام ، الطبعة األوىل ، 
 بدائع الصنائع يف ترتيب الشـرائع ، لعالء الدين أيب بكـر بـن مـسعود                -٤٧

بن ياسني درويش ، دار     حممد عدنان   : ، حتقيق   ) هـ  ٥٨٧املتوىف سنة   ( الكاساين  



  . الفهارس العلمية 
  ٤٠٥  

  .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩إحيـاء التراث العريب ، بريوت ، الطبعة الثانية ، 
 بداية اتهد واية املقتصد ، أليب الوليد حممد بن أمحد  القرطيب ، املعـروف           -٤٨
، دار القلم ، بريوت ، الطبعة األوىل ،         ) هـ  ٥٩٥املتوىف سنة   ) ( ابن رشد   ( بـ  

  .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨
ابـن  (  البداية والنهاية ، أليب الفداء إمساعيل بن عمر القرشي ، املعروف بـ              -٤٩

أمحد أبو  / الدكتور: ، دقق أصوله وحققه كل من       ) هـ  ٧٧٤املتوىف سنة   ) ( كثري  
مهدي / فؤاد السيد ، واألستاذ   / علي جنيب عطوي ، واألستاذ    / ملحم ، والدكتور  

ار ، دار الريان للتراث ، القاهرة ، الطبعـة          علي عبد الست  / ناصر الدين ، واألستاذ   
  . م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨األوىل ، 

 الربهان يف أصول الفقه ، إلمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بـن عبـد اهللا                 -٥٠
عبد العظيم حممود الديب ، دار      / ، حتقيق الدكتور  ) هـ  ٤٧٨املتوىف سنة   ( اجلويين  

 -هـ  ١٤١٢ مصر ، الطبعة الثالثة ،       -نصورة  الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، امل     
  .م ١٩٩٢
 بغية الوعـاة يف طبقـات اللغـويني والنحــاة ، جلــالل الديــن              -٥٢

حممد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة عيـسى        : ، حتقيق   ) هـ  ٩١١ت  ( السـيوطي  
  البايب احلليب ، الطبعة األوىل ، 

محد بن علي العسقالين املعروف      بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام ، للحافظ أ         -٥٣
، وهو مطبوع مع شـرحه سـبل الـسالم ،           ) هـ  ٨٥٢ت  ) ( ابن حجر   ( بـ  

صححه وعلق عليه وخرج أحاديثه فواز زمريل وإبراهيم اجلمـل ، دار الكتـاب              
  .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨العريب ، بريوت ، الطبعة العاشرة ، 

املتـوىف  ( حممود بن أمحد العيين  البناية يف شرح اهلداية ، لبدر الدين أيب حممد       -٥٤
  . م ١٩٩٠ -هـ ١٤١١، دار الفكر ، بريوت ، الطبعة الثانية ، ) هـ ٨٥٥سنة 



  . الفهارس العلمية 
  ٤٠٦  

 بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب ، لشمس الدين أبو الثناء حممود بـن              -٥٥
، حتقيق الدكتور حممد مهـر بقـا ، دار          ) هـ  ٧٤٩ت  ( عبد الرمحن األصفهاين    

مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي ، جامعـة أم          : ر  املدين ، جدة ، نش    
  .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦القرى ، الطبعة األوىل ، 

  )حرف التاء ( 
املتـوىف  (  تأسيس النظر ، أليب زيد عبيد اهللا بن عمر بن عيسى الدبوسـي               -٥٦
مصطفى حممد القبـاين الدمـشـقي ، دار ابـن    : ، حتقيق وتصحيح ) هـ  ٤٣٠

  .ت زيدون ، بريو
 تـاج التراجـم ، أليب الفداء زيـن الديـن قـاسم بن قطلوبغا السودوين            -٥٧
حممد خري رمضان يوسـف ، دار القلـم ،          : ، حققه وقـدم له     ) هـ  ٨٧٩ت  ( 

  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣دمشق ، الطبعة األوىل ، 
 تـاج العـروس من جـواهر القامـوس ، حملـمد مرتضـى الزبيـدي  -٥٨
  .نشورات دار مكتبة احلياة ، بريوت ، م) هـ ١٢٠٥ت ( 
 التحرير يف أصول الفقه اجلامع بني اصطالحي احلنفية والـشافعية ، لكمـال              -٦٠

املتوىف سنة  ) ( ابن اهلمام   ( الدين حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد ، الشهري بـ            
، دار الكتـب العلميــة ،       " تيسري التحرير   " ، مطبوع مع شـرحه     ) هـ  ٨٦١
  . ، توزيع دار الباز ، مكة بريوت
املتـوىف  (  التحصيل من احملصول ، لسراج الدين حممود بن أيب بكر األرموي             -٦١

عبد احلميد علي أبو زنيد ، مؤسـسة        / ، دراسة وحتقيق الدكتور   ) هـ  ٦٨٢سنة  
  .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الرسالة ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

، أليب  ) هــ   ٢٧٩املتوىف سـنة    (  حتفة األحوذي بشرح جـامع الترمذي       -٦٢
، ) هـ  ١٣٥٣املتوىف سنة   ( العلى حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري         



  . الفهارس العلمية 
  ٤٠٧  

عبـد  : عبد الرمحن حممد عثمان ، أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه           : حتقيق  
  .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الوهاب عبد اللطيف ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، 

ت ( ء الديـن أيب بكر حممد بن أحـمد السمرقندي  حتفة الفقهاء ، لعال-٦٣
 -هـ ١٤٠٥، دار الكتب العربية ، بيـروت ، الطبعة األوىل ، ) هـ ٥٣٩
  . م ١٩٨٤
ت (  ختريج الفروع على األصول ، لشهاب الدين حممود بن أمحد الزجنـاين              -٦٤
، حممد أديب الصاحل ، مكتبة العبيكان ، الرياض         / ، حتقيق الدكتـور  ) هـ  ٦٥٦

  .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة األوىل ، 
 التخيري يف الشريعة اإلسالمية مع دراسة تطبيقية مقارنة يف أبواب الفقه عـدا              -٦٥

العبادات ، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري مـن جــامعة أم القـرى ،                
سـليمان بـن وائـل      / صديق إبراهيم الفكي علي ، إشراف الدكتـور      / للطالب

  . هـ ٨/٧/١٤١٧د نوقشت يف التوجيري ، وق
 تذكرة احلفاظ ، لشمس الديـن أيب عبد اهللا حممد بن أمحـد بـن عثمـان                 -٦٦

عبد الرمحن بن حيـي املعلمـي ، دار         / ، تصحيح ) هـ  ٧٤٨املتوىف سنة   ( الذهيب  
  .الكتب العلمية ، بريوت 

 ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك ، للقاضي عياض            -٦٧
حممد تاويـت الطنجـي ، وزارة       : ، حتقيق   ) هـ  ٥٤٤ت  ( ن موسى اليحصيب    ب

  .هـ ١٣٨٣األوقاف والشئون اإلسالمية ، الرباط ، 
 التشبه املنهي عنه يف الفقه اإلسالمي ، جلميل بـن حبيـب اللوحيـق ، دار                 -٦٨

  .م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩األندلس اخلضراء ، جدة ، الطبعة األوىل ، 
املتوىف ( مع اجلوامع ، لبدر الدين حممد بن ادر الزركشي  تشنيف املسامع جب-٦٩

سيد / عبد اهللا ربيـع والدكتـور/ ، دراسة وحتقيق الدكتـور) هـ ٧٩٤سنة 



  . الفهارس العلمية 
  ٤٠٨  

  .م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩عبد العزيز ، مكتبة قرطبة ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 
، مطبعة ) هـ ٨١٦ت(  التعريفات ، لعلي بن حممد السيد الشريف اجلرجاين  -٧٠

  .م ١٩٣٨ -هـ ١٣٥٧مصطفى البايب احلليب ، مصر ، 
املتـوىف سـنة    ( مجال الدين أيب الفرج حممد بن حممد القامسي         /  تعليق الشيخ  -٧١

املتـوىف  ( على قواعد األصول ومعاقد الفصول لصفي الدين احلنبلي         ) هـ  ١٣٣٢
  . اهرة أمحد مصطفى الطهطاوي ، دار الفضيلة ، الق: ، حتقيق ) هـ ٧٣٩سنة 
عبد احلميـد أبو زنيد على الوصـول إىل األصـول البن برهان          / د:  تعليق   -٧٢
  .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، مكتبة املعارف ، الرياض ، ) هـ ٥١٨املتوىف سنة ( 
على اإلحكام  ) هـ  ١٤١٥املتوىف سنة   ( عبد الرزاق عفيفي    / الشيخ:  تعليق   -٧٣

، املكتب اإلسـالمي ،     ) هـ  ٦٣١املتوىف سنة   ( يف أصـول األحكام لآلمـدي     
  .هـ ١٤٠٢ بريوت ، الطبعة الثانية ، -دمشق 
علوي السقاف على شرح حممد خليل هراس للعقيدة الواسطية لشيخ          :  تعليق   -٧٤

 –، دار اهلجرة للنشر والتوزيع ، الثقبة        ) هـ  ٧٢٨املتوىف سنة   ( اإلسالم ابن تيمية    
   . م١٩٩١ -هـ ١٤١١الرياض ، الطبعة األوىل ، 

املتوىف سنة  ( طه جابر العلواين على احملصول لفخر الدين الرازي         / د:  تعليق   -٧٥
  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة الثانية ، ) هـ ٦٠٦
ت ) ( أيب حيان األندلسي    (  تفسري البحر احمليط ، حملمد يوسف الشهري بـ          -٧٦
  .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣لثانية ، ، دار الفكر ، بريوت ، الطبعة ا ) ٧٥٤
 تفسري القران العظيم ، لعماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن عمر بـن كـثري                -٧٧

 الكويت ، مكتبة دار     –، مجعية إحياء التراث اإلسالمي      )  هـ   ٧٧٤ت  ( القرشي  
  .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ الرياض ، الطبعة اخلامسة ، –السالم 
ت ( مد بن عمر بن احلسني الرازي  التفسري الكبري ، لفخر الدين حمـ-٧٨



  . الفهارس العلمية 
  ٤٠٩  

 الرياض ، – بريوت ، ومكتبة املعارف -، دار إحياء التراث العريب ) هـ ٦٠٦
  .الطبعة الثالثة 

 التقريب واإلرشـاد الصغري ، للقاضي أيب بكر حمـمد بن الطيب البـاقالين            -٧٩
، مؤسسة  عبد احلميد بن علي أبو زنيد       / ، حتقيق الدكتور  ) هـ  ٤٠٣املتوىف سنة   ( 

  .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الرسالة ، بريوت ، الطبعة الثانية ، 
، للعالمـة   ) هــ   ٨٦١ت  (  التقرير والتحبري على حترير الكمال بن اهلمام         -٧٨

املتـوىف سـنة    ) ( ابن أمري احلـاج    ( حممد بن حممد احلليب املعروف بـ       / احملقق  
م ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣ ،   ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة الثانية        ) هـ  ٨٧٩

.  
، لـزين   ) قواعد ابن رجـب     (  تقرير القواعد وحترير الفوائد ، املعروفة بـ         -٧٩

: ، حتقيـق    ) هـ  ٧٩٥املتوىف سنة   ( الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي         
هـ ١٤١٩أبو عبيدة مشهور آل سلمان ، دار ابن عفان ، اخلرب ، الطبعة األوىل ،                

  . م ١٩٩٨ -
خيص يف أصول الفقه ، إلمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن عبـد اهللا                التل -٨٠

عبد اهللا جومل النيبايل وشـبير      / ، حتقيق الدكتور  ) هـ  ٤٧٨املتوىف سنة   ( اجلويين  
 -هــ   ١٤١٧أمحد العمري ، دار البشائر اإلسالمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ،             

  . م ١٩٩٦
ت ( قه السنة ، للشيخ حممد ناصر الدين األلبـاين           متام املنة يف التعليق على ف      -٨١

 األردن ، نشر وتوزيـع دار الرايـة ،          –، املكتبة اإلسالمية ، عمان      ) هـ  ١٤٢٠
  .هـ ١٤٠٨الرياض ، الطبعة الثانية ، 

 التمهيد يف ختريج الفروع على األصول ، جلمال الدين أيب حممد عبد الرحيم              -٨٢
حممد حسن هيتو ، / ، حتقيق الدكتور) هـ ٧٧٢ املتوىف سنة( ابن احلسن اإلسنوي    



  . الفهارس العلمية 
  ٤١٠  

  .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة الرابعة ، 
املتـوىف  (  التمهيد يف أصول الفقه ، أليب اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلوذاين             -٨٣

مفيد حممد أبـو عمـشة ،       / ، حقق اجلزء األول والثاين الدكتور     ) هـ  ٥١٠سنة  
حممد بن علي بن إبـراهيم ، دار املـدين ،           / الث والرابع الدكتور  وحقق اجلزء الث  

  .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦جـدة ، الطبعة األوىل ، 
 التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ، أليب عمر يوسف بـن عبـد اهللا                 -٨٤

سعيد : ، حتقيق   ) هـ  ٤٦٣املتوىف سنة   ) ( ابن عبد الرب    ( األندلسي ، املعروف بـ     
  .عراب ، توزيع مكتبة الغرباء األثرية أمحد أ
حممد علي بـن    /  ذيب الفروق والقواعد السنية يف األسرار الفقهية ، للشيخ         -٨٥

، ) هـ  ٦٨٤املتوىف سنة   ( حسني املكي املالكي ، وهو مطبوع مع الفروق للقرايف          
خليل املنصور ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعـة األوىل ،             : ضبطه وصححه   

  .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨
 التوضيح ملنت التنقيـح ، للقاضي صدر الشريعة عبيد اهللا بـن مـسـعود              -٨٦

، وهو مطبوع مع شرحه التلويح لـسعد الـدين          ) هـ  ٧٤٧املتوىف سنة   ( احلنفي  
زكريـا  / ، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ     ) هـ  ٧٩٢املتوىف سنة   ( التفتازاين  

  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦وت ، الطبعة األوىل ، عمريات ، دار الكتب العلمية ، بري
 تيسري التحرير على كتاب التحرير يف أصول الفقه اجلامع بـني اصـطالحي              -٨٧

، حملمد أمني بـن حممـود       ) هـ  ٨٦١املتوىف سنة   ( احلنفية والشافعية البن اهلمام     
، دار  ) هــ   ٩٨٧املتوىف يف حـدود     ) ( أمري بادشاه   ( البخاري ، املعروف بـ     

  .لعلمية ، بريوت الكتب ا
  )حرف اجليم  ( 

 جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله ، أليب عمر يوسف بـن                -٨٨



  . الفهارس العلمية 
  ٤١١  

، قدم  ) هـ  ٤٦٣املتوىف سنة   ) ( ابن عبد الرب    ( عبد اهللا األندلسي ، املعروف بـ       
 -هـ  ١٤٠٢عبد الكرمي اخلطيب ، مكتبة ابن تيمية ، الطبعة الثانية ،            / له األستاذ 
  .م ١٩٨٢
ت (  جامع البيان يف تفسري القرآن ، أليب جعفر حممد بن جريـر الطـربي                -٨٩
  .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، دار املعرفة ، بريوت ، ) هـ ٣١٠
املتـوىف سـنة    (  جـامع الترمذي ، أليب عيسى حممد بن عيسى الترمـذي           -٩٠
عبد الـرمحن   : ، حتقيق   " حتفة األحوذي   " ، وهو مطبوع مع شرحه      ) هـ  ٢٧٩

عبد الوهاب عبد اللطيف ،     : حممد عثمان ، أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه         
  .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، 

ت (  اجلامع ألحكام القرآن ، أليب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب              -٩١
  .أبو إسحاق إبراهيم أطفيش : ، دار الكتاب العريب ، تصحيح ) هـ ٦٧١
 جالء األفهام يف الصالة والسالم على خري األنام ، لشمس الدين أيب عبد اهللا               -٩٢

شعيب : ، خرج أحاديثه وعلق عليه      ) هـ  ٧٥١املتوىف سنة   ( حممد بن قيم اجلوزية     
األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط ، مكتبة املؤيد ، الريـاض ، الطبعـة الثانيـة ،                

  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣
املتـوىف سـنة    ( عبد الوهاب بن علي السبكي      ـاج الدين    مجع اجلوامع ، لت    -٩٣
وحاشـية  ) هـ  ٨٦٤املتوىف سنة   ( ، وهو مطبوع مع شرحه للمحلي       ) هـ  ٧٧١

، ) هـ  ١٣٢٦املتوىف سنة   ( وتقريرات الشربيين   ) هـ  ١٢٥٠املتوىف سنة   ( العطار  
  .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل ، 
  )حرف احلاء  ( 

حاشية رد احملتار على الدر املختـار       (  حاشية ابن عابدين ، وهي املسماة بـ         -٩٦
املتـوىف  ) ( ابن عابدين   ( ، حملمد أمني بن عمر الشهري بـ        ) شرح تنوير األبصار    



  . الفهارس العلمية 
  ٤١٢  

 -هــ   ١٣٨٦، املكتبة التجـارية ، مكة ، الطبعة الثانيـة ،           ) هـ  ١٢٥٢سنة  
  .م ١٩٦٦
املتوىف ( شرح لب األصول لألنصاري      حواشي اجلوهري على غاية الوصول       -٩٧

حممد اجلوهري ، وهو مطبوع مع غاية الوصول ، شركة          / ، للشيخ ) هـ  ٩٢٦سنة  
  .  اندونيسيا ، الطبعة األخرية –مكتبة أمحد بن سعد بن نبهان ، سروبايا 

) هــ   ٨٦٤املتوىف سنة   (  حـاشية العطار على شرح جـالل الدين احمللي         -٩٨
املتـوىف  ( أليب السـعادات حسن بـن حممـد العطــار          على مجع اجلـوامع ،     

   .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل ، ، ) هـ ١٢٥٠سنة
، ) هــ   ٤٥٠ت  (  احلاوي الكبري ، أليب احلسن علي بن حممد املـاوردي            -٩٩

حممود مطرجي ، وساهم معه يف التحقيق مجاعة من احملققني ، دار            / حتقيق الدكتور   
  .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤فكر ، بريوت ، ال

حممد أبو الفتح البيانوين ،     /  احلكم التكليفي يف الشريعة اإلسالمية ، للدكتور       -١٠٠
  .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩دار القلم ، دمشق ، الطبعة األوىل ، 

/  ، للباحث  - مجعاً ودراسة    – احلكم الشرعي عند شيخ اإلسالم ابن تيمية         -١٠١
الرباهيم ، رسالة ماجستري يف قسم أصول الفقـه ، كليـة            عبد الرمحن بن عبد اهللا      

  .  هـ ١٤٢٠عبد احملسن الريس ، سنة / الشريعة بالرياض ، إشراف الدكتور 
 حلية األولياء وطبقات األصفياء ، البن نعيم أحـمد بن عبد اهللا األصبهاين -١٠٢

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، دار الكتاب العريب ، الطبعة اخلامسة ، ) هـ ٣٥٠ت ( 
  )حرف الدال ( 

، ) هــ  ٧٢٨ت(  درء تعارض العقل والنقل ، لشيخ اإلسالم ابن تيميـة    -١٠٣
  .حممد رشاد سامل ، مطبعة جامعة اإلمام ، الرياض : حتقيق 
 الدرر الكامنة يف أعيـان املائة الثامنة ، ألمحد بن علي العسقالين املعروف             -١٠٤



  . الفهارس العلمية 
  ٤١٣  

س املعارف العثمانية ، حيدر     ، مطبعة جمـل  ) هـ  ٨٥٢ت  ) ( ابن حجـر   ( بـ  
  .هـ ١٣٩٢ الدكن ، اهلند ، –آباد 
 الدر املختار شرح تنوير األبصار يف فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان ،              -١٠٥

، وهو مطبـوع  ) هـ ١٠٨٨ت ( لعالء الدين حممد بن علي بن حممد  احلصفكي        
هــ  ١٣٨٦الثانية ، مع حـاشية ابن عابدين ، املكتبة التجـارية ، مكة ، الطبعة          

  .م ١٩٦٦ -
 الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب ، إلبراهيم بن علي املدين املعروف -١٠٦
، دار الكتب العلميـة ، بـريوت ، ) هـ ٧٩٩ت ) ( ابن فرحـون ( بـ 

  .هـ ١٣٩٠
  )حرف الذال ( 

 ذيل تذكرة احلفاظ للذهيب ، لشمس الدين أيب احملاسن حممـد بـن علـي                -١٠٧
، وهو مطبوع مع تـذكرة احلفـاظ ،         ) هـ  ٧٦٥املتوىف سنة ( سيين الدمشقي   احل

  . عبد الرمحن بن حيي املعلمي ، دار الكتب العلمية ، بريوت / تصحيح
، ) هـ ٧٩٥ت (  الذيل طبقات احلنابلة ، لعبد الرمحن بن أمحد بن رجب -١٠٨

  .دار املعرفة للطباعة والنشر ، بريوت 
  )حرف الراء ( 

وض املربع شرح زاد املستقنع ، ملنصـور بن يونس بن إدريـس البهويت  الر-١٠٩
، وهو مطبـوع مع حاشيته البن قاسم ، الطبعة الرابعة ، ) هـ ١٠٥١ت ( 

  .هـ ١٤١٠
 روضة الناظر وجنة املناظر يف أصـول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بـن              -١١٠

ت ( قدامة املقدسـي    حنبل ، ملوفق الديـن عبد اهللا بن أحـمد بن مـحمد بن            
عبـد الكرمي النملة ، مكتبة الرشد ، الرياض        / ، حتقيق األستاذ الدكتور   ) هـ  ٦٢٠



  . الفهارس العلمية 
  ٤١٤  

  .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦، الطبعة الرابعة ، 
 رياض الصاحلني ، حملي الدين أيب زكريـا حيىي بن شرف النووي الدمشقي             -١١١

/ فضيلة الـشيخ    : مجاعة من العلماء ، ختريج      : ، حتقيق   ) هـ  ٦٧٦املتوىف سنة   ( 
، املكتـب اإلســالمي ،      ) هـ  ١٤٢٠املتوىف سنة   ( حممد ناصر الدين األلباين     

 -هــ   ١٤١٢ عمان ، الطبعة األوىل بالترتيب اجلــديد ،          – دمشق   –بريوت  
  .م ١٩٩٢

  )حرف الزاي ( 
 زوائد األصول على منهاج الوصول إىل علم األصول ، جلمال الدين عبـد              -١١٢

حممد سنان سيف اجلاليل ،     / ، حتقيق   ) هـ  ٧٧٢ت  ( إلسنوي  الرحيم بن احلسن ا   
  . م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣مؤسسة الكتب الثقافية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

 زاد املسري يف علم التفسري ، أليب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علـي                -١١٣
لثة ،   دمشق ، الطبعة الثا    –، املكتب اإلسالمي ، بريوت      ) هـ  ٥٩٧ت  ( اجلوزي  
  .م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

  )حرف السني ( 
 سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام ، حملمد بن إسـماعيل              -١١٤

فـواز زمـريل    : ، صححه وعلق عليه وخرج أحاديثـه         ) ١١٨٢ت  ( الصنعاين  
 -هــ   ١٤١٨وإبراهيم اجلمل ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، الطبعة العاشرة ،             

  .م ١٩٩٧
( السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة ، حملمد بن عبد اهللا بن محيد النجدي               -١١٥
/ بكر أبو زيد والـدكتور  / ، حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور      ) هـ  ١٢٩٥ت  

 -هــ   ١٤١٦عبد الرمحن العثيمني ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة األوىل ،             
  .م ١٩٩٦



  . الفهارس العلمية 
  ٤١٥  

، ) هـ  ٣٨٥ت  (  بن عمر الدارقطين      سنن الدارقطين ، لإلمام الكبري علي      -١١٦
وبذيله التعليق املغين على الدار قطين ، أليب الطيب حممد مشس احلق العظيم آبادي ،               

  . عبد اهللا هاشم مياين املدين ، دار احملاسن ، القاهرة / حتقيـق السيد
ت (  سنن الدارمـي ، أليب حممد عبـد اهللا بن عبـد الرمحن الـدارمي              -١١٧
 بريوت ،   –مصطفى ديب البغا ، دار القلم ، دمشق         / حتقيق الدكتور ،  ) هـ  ٢٥٥

  .م ١٩٩١ -هـ ١٤١٢الطبعة األوىل ، 
، ) هـ  ٢٧٥ت  (  سنن أيب داود ، لسـليمان بن األشـعث السجستاين          -١١٨

ومعه شرحه عون املعبود أليب الطيب حممد مشس احلق العظيـم آبادي ، دار الكتب 
  .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ألوىل ، العلمية ، بريوت ، الطبعة ا

، ) هـ  ٤٥٨ت  (  السنن الكربى ، أليب بكر أحـمد بن احلسني البيهقي           -١١٩
حممد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بـريوت ، الطبعـة األوىل ،                : حتقيق  
  .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١
، ) هـ  ٢٧٥ت  (  سنن ابن ماجه ، أليب عبـد اهللا حممد بن يزيد القزويين             -١٢٠
  . حممد فؤاد عبد الباقي ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة : يق حتق

ت (  سنن النسائي ، للحافظ أبو عبد الرمحن أمحد بن شـعيب النـسائي               -١٢١
ت ( ، وحاشية الـسندي     ) هـ  ٩١١ت  ( ، ومعه شرحه للسيوطي     ) هـ  ٣٠٣
مكتب حتقيق التراث اإلسالمي ، دار املعرفة ، بـريوت ،           : ، حققه   ) هـ  ١١٣٨
  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢عة الثانية ، الطب
، ) هـ  ٧٩٤ت  (  سالسل الذهب ، لبدر الدين حممد بن ادر الزركشي           -١٢٢

مكتبة ابـن   : حممد املختار بن حممد األمني الشنقيطي ، الناشر         / حتقيق الدكتـور 
  .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١١تيمية ، القاهرة ، الطبعة األوىل ، 

حممـد  /  فقهها وفوائدها ، للشيخ       سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من     -١٢٣
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  ٤١٦  

 -هـ  ١٤١٥، مكتبة املعارف ، الرياض ،       ) هـ  ١٤٢٠ت  ( ناصر الدين األلباين    
  . م ١٩٩٥
ت ( حممد خبيـت املطيعـي      /  سلم الوصول لشرح اية السول ، للشيخ       -١٢٤
، عامل  ) هـ  ٧٧٢ت  ( ، وهو مطبـوع مع اية السول لإلسنوي        ) هـ  ١٣٥٤
  .الكتب 
، ) هـ  ٧٤٨ت  ( الم النبالء ، لشمس الدين حممد بن أمحد الذهيب           سري أع  -١٢٥
شـعيب  / جمموعة من احملققني ، أشرف على حتقيقه وخرج أحاديثه الشيخ          : حققه  

  .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة السابعة ، 
  )حرف الشني ( 

ت ( مد بـن حممـد خملـوف       شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ، حمل        -١٢٦
  . بريوت -، دار الفكر ) هـ ١٣٦٠
ت (  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ، لعبد احلي بن العماد احلنبلـي               -١٢٧
  . بريوت –جلنة إحياء التراث العريب ، نشر دار اآلفاق : ، حتقيق ) هـ ١٠٨٩
ك  شرح صحيح البخاري البن بطال ، أليب احلسن علي خـلف بن عبداملل            -١٢٨

أبو متيم ياسر بن إبـراهيم ، مكتبـة         : ، ضبط نصه وعلق عليه      ) هـ  ٤٤٩ت  ( 
  .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الرشد ، الرياض ، الطبعة األوىل ، 

 شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه ، لـسعد الـدين               -١٢٩
، وهو مطبوع مع التوضـيح      ) هـ  ٧٩٢ت  ( مسعود بن عمر التفتازاين الشافعي      

زكريا عمريات ، دار الكتب     / نت التنقيح ، ضبطه وخرج آياته وأحـاديثه الشيخ         مل
  . م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

 شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول ، لشهاب الـدين أيب              -١٣٠
ف سعد ،   طه عبد الرءو  : ، حتقيق   ) هـ  ٦٨٤ت  ( العباس أمحد بن إدريس القرايف      
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  . م ١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣ بريوت ، الطبعة األوىل ، -دار الفكر ، القاهرة 
 شرح صحح مسلم للنـووي ، حملي الدين أيب زكريا حيـىي بـن شـرف             -١٣٢

 -هــ   ١٤١٢، مؤسسة قرطبـة ، الطبعـة األوىل ،         ) هـ  ٦٧٦ت  ( النووي  
  .م ١٩٩١
بن حممد املقدسي    الشرح الكبري ، لشمس الديـن أيب الفرج عبـد الرمحن           -١٣٣

عبد اهللا بن   / ، وهو مطبوع مع املقنع واإلنصاف ، حتقيق الدكتور        ) هـ  ٦٨٢ت  ( 
عبد الفتاح احللو ، دار هجـر ، الطبعـة األوىل ،            / عبد احملسن التركي والدكتور   

   . ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤
املخترب املبتكـر   ( أو  ) خمتصر التحرير   (  شرح الكوكب املنري ، املسمى بـ        -١٣٤
، حملمد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي احلنبلي ،          ) املختصر يف أصول الفقه     شرح  

حممد الزحيلـي   / ، حتقيق الدكتـور  ) هـ  ٩٧٢ت  ) ( ابن النجار   ( املعروف بـ   
  .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨نزيه محاد ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، / والدكتـور

وسـف الشـريازي   بن علي بن ي     شـرح اللمع ، أليب إسحاق إبراهيـم      -١٣٥
عبد ايــد تركـي ، دار الغـرب اإلســالمي ،     : ، حتقيق ) هـ  ٤٧٦ت( 

   .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨بيـروت ، الطبـعة األوىل ، 
 شرح احملـلي جلـمع اجلـوامع ، جلـالل الدين حمــمد بـن أمحـد              -١٣٦

دار الكتـب   ، مع حاشية العطار وتقريرات الشربيين ،        )  هـ  ٨٦٤ت  ( احملـلي  
  .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ية ، الطبعة األوىل ، العلم
 شرح خمتصر الروضة ، لنجم الدين أيب الربيـع سليمان بن عبـد القـوي               -١٣٧

عبد اهللا بن عبد احملسن التركي ، توزيع        / ، حتقيق الدكتور  ) هـ  ٧١٦ت  ( الطويف  
 السعودية ، الطبعة الثانيـة ،      -الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشـاد      

  .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
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  ٤١٨  

عبداهللا بن حممد بن علي الفهري       شرح املعامل يف أصـول الفقه ، أليب حممد          -١٣٨
، حتقيق عادل أمحد عبد املوجود ) ابن التلمساين ( ، املعروف بـ  ) هـ  ٦٤٤ت  ( 

 -هــ   ١٤١٩وعلي حممد معوض ، عامل الكتب ، بـريوت ، الطبعـة األوىل ،               
  .م ١٩٩٩
حمـمد بن صـاحل العثيمني    / زاد املستقنع ، لشيخنا      الشـرح املمتع على     -١٣٩

عمـر احلفيـان ، مكتبـة       /  اعتىن به الشيخ     ]الد الثاين   [،  ) هـ  ١٤٢١ت  ( 
الـد الثالـث    [م ،   ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١العبيكان ، الرياض ، الطبعة األوىل ،        

/ ورسليمان بن عبد اهللا أبا اخليل والـدكت       /  اعنت ن الدكتور   ]والسادس والسابع   
خالد بن علي املشيقح ، مؤسسة آسام ، الرياض ، الد الثالث الطبعـة الثانيـة ،                 

 -هــ   ١٤١٦م ، الد السادس والسابع الطبعـة األوىل ،          ١٩٩٥-هـ  ١٤١٦
  .م ١٩٩٦
 شرح املنار من علم األصول ، لعز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بـن                -١٤٠

  . هـ ١٣١٥ت ، مطبعة عثمانية ، امللك ، وهو مطبوع مع حواشيه ، درسعاد
، ) دقائق أويل النهى لـشرح املنتـهى        (  شرح منتهى اإلرادات ، املسمى       -١٤١
، عامل الكتـب ، بـريوت ،     ) هـ  ١٠٥١ت  ( منصور بن يونس البهويت     / للشيخ

  .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة األوىل ، 
 حممد بن صاحل    / شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، لشيخنا           -١٤٢

سعد بن فواز الصميل ، دار ابن اجلوزي ،         / ، اعتىن به  ) هـ  ١٤٢١ت  ( العثيمني  
  .هـ ١٤١٥الدمام ، الطبعة الثانية ، 

  )حرف الصاد ( 
أمحـد  : ، حتقيق   ) هـ  ٣٩٣ت  (  الصحاح ، إلمساعيل بن محاد اجلوهري        -١٤٣

 -هــ   ١٤٠٤لثالثة ،    بريوت ، الطبعة ا    –عبد الغفور عطار ، دار العلم للماليني        
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  ٤١٩  

  .م ١٩٨٤
ت (  صحيح البخـاري ، أليب عبد اهللا حمـمد بن إسـماعيل البخـاري            -١٤٤
مصطفى ديـب البغـا ، دار اليمامـة ،          / ، ضبط وترقيم الدكتـور   ) هـ  ٢٥٦

  .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠دمشـق ، الطبعة الرابـعة ، 
ين األلباين  صحيـح سنن الترمذي باختصار السند ، للشيخ حممد ناصر الد-١٤٥

مكتب التربية العريب لدول اخلليج ، الرياض ، : ، الناشر ) هـ ١٤٢٠ت ( 
  .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨زهري الشاويش ، الطبعة األوىل ، : إشراف 
حمـمد ناصـر الديـن األلبـاين /  صحيـح سـنن أيب داود ، للشيـخ -١٤٦

 -هـ ١٤٢١، مكتبة املعارف ، الرياض ، الطبعة الثانية ، ) هـ ١٤٢٠ت( 
  .م ٢٠٠٠
، ) هـ  ٢٦١ت(  صحيح مسلم ، أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي           -١٤٧

 -هــ   ١٤١٢مطبـوع مع شرحه للنووي ، مؤسسة قرطبة ، الطبعـة األوىل ،             
  .م ١٩٩١
 صفة صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم من التكرب إىل التسليم كأنك تراها ،               -١٤٩

، مكتبة املعارف ،    ) هـ  ١٤٢٠ت( ن األلبـاين   حممد ناصر الدي  / لفضيلة الشيخ   
  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الرياض ، الطبعة الثانية ، 

  )حرف الضاد ( 
 الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ، لشمس الدين حممد بن عبـد الـرمحن               -١٥٠

  .، منشورات دار مكتبة احلياة ، بريوت ) هـ ٩٠٢ت ( السخاوي 
مي ، لعدنان خالد التركماين ، الطبعة األوىل         ضوابط العقد يف الفقه اإلسال     -١٥١

  .م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١ جدة ، –، دار الشروق 
  )حرف الطاء ( 
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 طبقات الشافعية ، جلمال الدين أيب حممد عبد الرحيم ابن احلسن اإلسنوي             -١٥٣
عبـد اهللا اجلبـوري ، دار العــلوم للطبــاعة         / ، حتقيـق   ) هـ  ٧٧٢ت  ( 

   .هـ١٤٠٠والنشر ـ الرياض ، 
 طبقات الشـافعية ، لتقي الديـن أيب بكر بن أمحد بن حممد ، املعروف -١٥٤
احلـافظ / ، اعتىن به الدكتـور ) ٨٥١ت ) ( ابن قاضي شهبة الدمشقي ( بـ 

عبد اهللا أنيس الطباع ، عـامل الكتب ، بريوت ، / عبد العليم خان ، رتبه الدكتور
  .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الطبعة األوىل ، 

عبـد الوهاب بن علي السبكي     قات الشافعية الكربى ، لتـاج الديـن        طب -١٥٥
عبد الفتاح احللو وحممود الطناحي ، دار إحياء الكتب         / ، حتقيق   ) هـ  ٧٧١ت  ( 

  .العربية 
 بن علي بن يوسـف الشـريازي       طبقات الفقهاء ، أليب إسحاق إبراهيـم      -١٥٦

 بريوت ،   –الرائد العريب   إحسان عباس ، دار     / ، حتقيق الدكتور    ) هـ  ٤٧٦ت( 
  .م ١٩٨٧
 طبـقات املفسرين ، لشمس الديـن حمـمد بن علـي بـن أحــمد              -١٥٧

جلنة مـن العلمـاء     : ، راجع النسخة وضبط أعالمها      ) هـ  ٩٤٥ت  ( الداودي  
  .بإشراف الناشر ، دار الكتب العلمية ، بريوت 

 بن حفص جنم الدين/  طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية ، للشيخ -١٥٩
خليـل امليس ، دار القلم ، بريوت ، / ، حتقيق الشيخ ) هـ ٥٣٧ت ( النسفي 

  .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل ، 
  )حرف العني  ( 

 العدة يف أصول الفقه ، للقاضي أيب يعلى حممد بن احلسني الفراء احلنبلي ،                -١٦٠
باركي ، الطبعـة    أمحد بن علي سريامل   / ، حتقيق األستاذ الدكتور   ) هـ  ٤٥٨ت  ( 
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  .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الثالثة ، 
 عدة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك ، حملمد حمي الدين عبد احلميـد ،               -١٦١

  .  بريوت -وهو مطبوع مع أوضح املسالك ، منشورات املكتبة العصرية ، صيدا 
 عون املعبود شرح سنن أيب داود ، أليب الطيب حممد مشس احلـق العظـيم            -١٦٢

  .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، آبادي 
  )حرف الغني ( 

 غاية الوصول شرح لب األصول ، أليب حيـىي زكريــا األنـصـاري              -١٦٣
 –، شركة مكتبة أمحد بن سعد بن نبهان ، سروبايا           ) هـ  ٩٢٦ت  ( الشـافعي  

  .اندونيسيا ، الطبعة األخرية 
حممد السفاريين احلنبلي ، / منظومة اآلداب ، للشيخ  غذاء األلباب شرح -١٦٤

  .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، 
  )حرف الفاء ( 

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، للحافظ أمحد بن علي العـسقالين ،              -١٦٥
حممد فؤاد عبـد البـاقي ،       : ، ترقيم   ) هـ  ٨٥٢ت  ) ( ابن حجر   ( املعروف بـ   
حمب الدين اخلطيب ، املكتبة السلفية ، القاهرة ، الطبعة الثالثـة ،             : ه  أخرجه وحقق 

  .هـ ١٤٠٧
 فتح القدير اجلـامع بني فني الروايـة والدرايــة ، حملمـد بـن علـي                -١٦٦

  .، دار املعرفة ، بريوت ) هـ ١٢٥٠ت ( الشوكاين 
د القاهر بـن     الفَرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم ، أليب منصور عب           -١٦٨

حممد عثمان اخلشت ، مكتبــة      : ، حتقيـق   ) هـ  ٤٢٩ت  ( طاهر البـغدادي   
  .ابن سينا ، القاهرة 

ت (  الفروع ، لشمس الديـن أيب عبد اهللا حمـمد بن مفلـح املقدسـي               -١٦٩
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عبد الـستار   : ، وهو مطبوع مع تصحيح الفروع للمرداوي ، راجعه          ) هـ  ٧٦٣
  .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥وت ، الطبعة الرابعة ، أمحد فراج ، عامل الكتب ، بري

 الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق ، أليب العباس أمحد بـن إدريـس                -١٧٠
، ومعه إدرار الشروق على أنواء الربوق وحاشـية         ) هـ  ٦٨٤املتوىف سنة   ( القرايف  

خليل املنصور ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،         : ذيب الفروق ، ضبطه وصححه      
  . م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الطبعة األوىل ، 

 الفقيه واملتفقه ، للحافظ أيب بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي              -١٧١
إمساعيـل  / ، قام بتصحيحه والتعليق عليه فضيلة الشيخ        ) هـ  ٤٦٣املتوىف سنة   ( 

 -هــ   ١٤٠٠األنصـاري ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة الثــانية ،             
  .م ١٩٨٠
 فواتـح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت يف أصول الفقه ، أليب العيــاش             -١٧٤

، وهو مطبوع   ) هـ  ١١٨٠ت( عبد العليم حممد بن حممد نظام الدين األنصاري         
مع املستصفى للغزايل ، املطبعة األمريية ببــوالق ، مـصر ، الطبــعة األوىل ،                

  .هـ ١٣٢٢
ديث البشري النذير ، حملمـد       فيض القدير شرح اجلـامع الصغري من أحـا       -١٧٥

أمحد عبد السالم ، دار الكتب العلمية ،        : عبد الرؤوف املناوي ، ضبطه وصححه       
  .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥بريوت ، الطبعة األوىل ، 

  )حرف القاف  ( 
 القاموس الفقهي لغة واصطالحاً ، لسـعدي أبو حبيب ، دار الفكر ، -١٧٦

  .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢دمشق ، الطبعة األوىل ، 
ت (  القاموس احمليط ، ـد الدين حمـمد بن يعقوب الفريوزآبــادي            -١٧٧
مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة ، مؤسسة الرسالة ،          : ، حتقيق   ) هـ  ٨١٧
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  .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧بريوت ، الطبعة الثانية ، 
 قـواطع األدلة يف أصـول الفقه ، أليب املظفر منـصور بـن حمــمد               -١٧٨

/ ، حقق اجلزء األول والثاين والثالث منه الدكتــور        )  هـ   ٤٨٩ت  ( السمعاين  
علـي بـن عبـاس      / عبد اهللا بن حافظ احلكمي ، وحقق اجلزأين الباقيني الدكتور         

  .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩احلكمي ، مكتبة التوبة ، الطبعة األوىل ، 
 قواعد األصول ومعاقد الفصول ، لصفي الدين عبد املؤمن بن عبد احلـق              -١٧٩

مجال الدين القامسي ،    / ، ومعه تعليقات للشيخ   ) هـ  ٧٣٩ت  ( لبغدادي احلنبلي   ا
  . أمحد مصطفى طهطاوي ، دار الفضيلة ، القاهرة : حتقيق 
/  القواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البـديعة النافعة ، للـشيخ            -١٨٠

لد بن علي   خا/ ، حتقيق الدكتور  ) هـ  ١٣٧٦ت  ( عبد الرمحن بن ناصر السعدي      
  .هـ ١٤٢١املشيقح ، دار ابن اجلوزي ، الدمام ، الطبعة األوىل ، 

يعقوب بن عبد الوهاب الباحـسني ، مكتبـة         /  القواعد الفقهية ، للدكتور    -١٨١
  .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الرشد ، الرياض ، الطبعة األوىل ، 

،  ) هـ٧٥٨ت (  القواعد ، أليب عبد اهللا حممد بن حممد بن أمحد املقري -١٨٢
أمحد بن عبد اهللا بن محيد ، نشر مركز إحياء التراث اإلسالمي ، / حتقيق الدكتور 

  .مكة ، جامعة أم القرى 
 القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق ا من األحكام الفرعية ، لعالء الدين             -١٨٣

ت ) ( ابـن اللحــام     ( أيب احلسن علي بن عباس البعلي احلنبلي ، املعروف بـ           
حممد حامد الفقي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعـة            : ، حتقيق   ) ـ  ه٨٠٣

  .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣األوىل ، 
  )حرف الكاف ( 

 الكايف ، ملوفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي                -١٨٤



  . الفهارس العلمية 
  ٤٢٤  

 عبد اهللا بن عبد احملسن التركي ، بالتعاون مـع / ، حتقيق الدكتور  ) هـ  ٦٢٠ت  ( 
مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجـر ، القـاهرة ، الطبعـة             

  .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧األوىل ، 
 كتاب الصالة وحكم تاركها ، لشمس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر               -١٨٥

: ، اعتىن بـه     ) هـ  ٧٥١ت  ) ( ابن القيم اجلـوزية    ( الدمشقي ، املعروف بـ     
هـ ١٤١٢تيح ، مكتبة دار التراث ، املدينـة ، الطبعة الثانية ،            حممد نظام الدين الف   

  .م ١٩٩٢ -
منصـور بن يونس البهويت    /  كشاف القنـاع عن منت اإلقنـاع ، للشيخ         -١٨٦

، مت اإلعداد والتحقيق مبركز الدراسات والبحوث مبكتبة نـزار          ) هـ  ١٠٥١ت  ( 
  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ الرياض ، الطبعة األوىل ، –مصطفى الباز ، مكة 

 كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ، لعالء الدين عبد العزيز             -١٨٧
  .دار الكتاب اإلسالمي ، القاهرة : ، الناشر ) هـ ٧٣٠ت ( بن أمحد البخاري 

 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، ملصطفى بن عبد اهللا املعروف -١٨٨
ملطبعة اإلسالمية ، طهران ، الطبعة ، ا) هـ ١٠٦٧ت ) ( حاجي خليفة ( بـ 

  .م ١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧الثالثة ، 
 الكليات ، معجم املصطلحات والفروق اللغوية ، أليب البقاء أيوب بن -١٨٩

، مؤسسة الرسـالة ، بريوت ، ) هـ ١٠٩٤ت ( موسى احلسـيين الكفوي 
  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

  )حرف الالم ( 
: عة مع عدة شروح هلا ، مجع وحتقـق   المية العرب للشنفرى ، وهي مطبو  -١٩٠

  . القاهرة -حممد عبد احلكيم القاضي وحممد عبد الرازق عرفان ، دار احلديث 
، لعالء ) تفسري اخلازن (  لباب التأويل يف معاين الترتيل ، املعروف بـ -١٩١



  . الفهارس العلمية 
  ٤٢٥  

  .، دار املعرفة ، بريوت ) اخلازن ( الدين علي بن حممد البغدادي املعروف بـ 
( سان العرب ، أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ، املعروف بــ                ل -١٩٢

، دار صادر ، بريوت ، الطبعة األوىل ،          ) ٧١١املتوىف سنة   ) ( ابن منظور األفريقي    
  .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠
املتـوىف  (  اللمع يف أصول الفقه ، أليب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي             -١٩٣
الدين ديب مستو ويوسف علـي بـديوي ، دار          حميي  : ، حتقيق   ) هـ  ٤٧٦سنة  

 -هـ  ١٤١٦ بريوت ، الطبعة األوىل ،       –الكلم الطيب ، ودار ابن كثري ، دمشق         
  .م ١٩٩٥

  )حرف امليم ( 
  ،) هـ٦٠٦ت (  املبسوط ، لفخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي -١٩٤

  م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩دار الفكر ، بريوت ، 
ت (  الفوائد ، لنور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي  جممع الزوائد ومنبع-١٩٥
العراقي وابن حجر ، منشورات مؤسسة : ، بتحرير احلافظني اجلليلني ) هـ ٨٠٧

  .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦املعارف ، بريوت ، 
، ) هــ   ٣٩٥ت  (  جممل اللغة ، أليب احلسني أحـمد بن فارس اللغوي           -١٩٦

 -هـ  ١٤٠٤ الرسالة ، الطبعة األوىل ،       زهري عبد احملسن سلطان ، مؤسسة     : حتقيق  
  .م ١٩٨٤
 اموع شرح املهذب للشريازي ، حمليي الدين أيب زكريا حيىي بن شـرف              -١٩٧

، مع تكملة تقي الديـن علي بن عبـد الكايف السبكي          ) هـ  ٦٧٦ت  ( النووي  
حممد جنيب املطيعي ، مكتبة اإلرشاد ،       : ، حققه وأكمل شرحه     ) هـ  ٧٥٦ت  ( 

  .جدة 
، مجع وترتيب   ) هـ  ٧٢٨ت(  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية         -١٩٨



  . الفهارس العلمية 
  ٤٢٦  

حممد ،  / ، وساعده ابنه  ) هـ  ١٣٩٢ت  ( عبد الرمحن بن حممد بن قاسم       / الشيخ  
 -هــ   ١٤١٦طبع يف جممع امللك فهـد لطباعة املصحف الشريف ، املدينـة ،             

  .م ١٩٩٥
 عمر بن احلسني الرازي      احملصول يف علم األصول ، لفخر الدين حمـمد بن         -١٩٩

طه جابر العلواين ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ،         / ، حتقيق الدكتور  ) هـ  ٦٠٦ت  ( 
  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة الثانية ، 

ابـن  (  احمللى باآلثار ، أليب حممد علي بن أمحد األندلسي ، املعروف بــ               -٢٠٠
نـداري ، دار    عبد الغفار سـليمان الب    / ، حتقيق الدكتور  ) هـ  ٤٥٦ت  ) ( حزم  

  .الفكر ، بريوت 
كـان  ( حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي         /  خمتار الصحاح ، للشيخ    -٢٠١

دائرة املعاجم يف مكتبة لبنان ، مكتبـة لبنـان ،           : ، إخراج   ) هـ  ٦٦٦حياً سنة   
  .م ١٩٨٥بريوت ، 
 خمتصر ابن احلاجب ، جلمال الدين أيب عمرو عثمان بن عمـر الكـردي               -٢٠٢
بيـان  ( ، وهو مطبوع مع شـرحه       ) هـ  ٦٤٦ت  ) ( ابن احلاجب   (  بـ   الشهري

مركـز  : حممد مظهر بقا ، دار املدين ، جدة ، نشر           / ، حتقيق الدكتور    ) املختصر  
البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي ، جامعـة أم القـرى ، الطبعـة األوىل ،                

  .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦
 حلافظ الدين أيب الربكات عبد اهللا بن أمحد          مدارك الترتيل وحقائق التأويل ،     -٢٠٤

، وهو مطبوع مع لباب التأويل يف معاين الترتيل للخازن          ) هـ  ٧١٠ت  ( النسفي  
  . ، دار املعرفة ، بريوت 

حممد مصطفى شليب ، الدار     /  املدخل يف الفقه اإلسالمي ، لألستاذ الدكتور       -٢٠٥
  .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥اجلامعية ، بريوت ، الطبعة العاشرة ، 



  . الفهارس العلمية 
  ٤٢٧  

ابن (  مراتب اإلمجاع ، أليب حممد علي بن أمحد األندلسي ، املعروف بـ              -٢٠٧
حسن أمحد إسرب ، دار ابن حزم ، بـريوت ،           : ، بعناية   ) هـ  ٤٥٦ت  ) ( حزم  

  .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الطبعة األوىل ، 
ت (  املستدرك على الصحيحني ، أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلـاكم               -٢٠٨
مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،           : ، حتقيـق   ) هـ  ٤٠٥

  .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١١الطبعة األوىل ، 
 املستصفى من علم األصول ، أليب حـامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل              -٢٠٩

حممد سليمان األشقر ، مؤسـسة الرسـالة ،         / ، حتقيق الدكتور  ) هـ  ٥٠٥ت  ( 
  . م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ بريوت ، الطبعة األوىل ،

ت ( حمب اهللا بن عبد الـشكور       /  مسلم الثبوت يف أصول الفقه ، للشيخ         -٢١٠
، وهو مطبوع مع املستصفى للغزايل ، املطبعة األمريية ببــوالق ،            ) هـ  ١١١٩

  .هـ ١٣٢٢مصر ، الطبعة األوىل ، 
، راجعه وضبطه وعلق عليه     ) هـ  ٢٤١ت  (  املسند لإلمام امحد بن حنبل       -٢١١

صدقي حممد مجيل العطار ، دار الفكر ، بريوت ، الطبعة الثانية ،             : وصنع فهارسه   
  . م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤
شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد       :  املسودة يف أصول الفقه ، مجعها        -٢١٢

حممد حميي الـدين عبـد      : ، حتقيق   ) هـ  ٧٤٥ت  ( احلراين الدمشـقي احلنبلي    
  .يب ، بريوت احلميد ، دار الكتاب العر

 مصنف يف األحاديث واآلثار ، لعبد اهللا بن حممد ابن أيب شـيبة الكـويف                -٢١٤
سعيد حممد اللحام ، دار الفكـر ، بـريوت ،           : ، حتقيق   ) هـ  ٢٣٥ت  ( العبسي  

  .م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩الطبعة األوىل ، 
، حتقيـق    ) ٢١١ت  (  املصنف أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الـصنعاين           -٢١٥



  . الفهارس العلمية 
  ٤٢٨  

  . حبيب الرمحن األعظمي ، من منشورات الس العلمي يف اهلند  / الشيخ
 القـاهرة ،    – املعامالت الشرعية املالية ، ألمحد إبراهيم بك ، املطبعة الفنية            -٢١٦
  .م ١٩٣٦ -هـ ١٣٥٥
 املعتزلة وأصوهلم اخلمسة وموقف أهل السـنة منها ، لعواد بـن عبـد اهللا         -٢١٧

  .هـ ١٤٠٩اض ، الطبعة األوىل ، املعتق ، دار العاصمة ، الري
 املعتمد يف أصول الفقه ، أليب احلسني حممد بن علي بن الطيب البـصري               -٢١٨

خليـل املـيس ، دار      / ، قدم له وضبطه الشيخ      ) هـ  ٤٣٦املتوىف سنة   ( املعتزيل  
  .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

  .م ١٩٥٧ كحالة ، مطبعة الترقي ، دمشق ،  معجم املؤلفني ، لعمر رضا-٢٢٠
، ) هــ   ٣٩٥ت  (  معجم مقاييس اللغة ، أليب احلسني أمحد بن فـارس            -٢٢١
  .  م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠عبد السالم حممد هارون ، دار اجليل ، بريوت ، : حتقيق 
 املغين ، ملوفق الدين أيب حمـمد عبد اهللا بن أمحد بن حممـد بـن قدامـة                  -٢٢٢

عبد اهللا بن عبد احملـسن التركـي        / ، حتقيق الدكتور    ) هـ  ٦٢٠ت  ( املقدسي  
 -هـ  ١٤١٢عبد الفتاح احللو ، دار هجر ، القاهرة ، الطبعة األوىل ،             / والدكتور  
  .م ١٩٩٢
 املغين يف أبواب التوحيـد والعدل ، للقاضي عبـد اجلبـار بـن أمحـد                -٢٢٣

ه حسني ، حرره    ط/ ، أشرف على إحيائه الدكتـور      ) هـ  ٤١٥ت  ( األسدآباي  
أمني اخلويل ، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ، املؤسسة املصرية العامة للتـأليف             : 

  . والترمجة والطباعة والنشر 
 مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول ، أليب عبد اهللا حممد بن أمحد               -٢٢٤

 ، مكتبـة    عبد الوهاب عبد اللطيف   : ، حتقيق   ) هـ  ٧٧١ت  ( املالكي التلمساين   
  . م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧اخلاجني ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 



  . الفهارس العلمية 
  ٤٢٩  

 املفهم ملا أشكل من تلخيص صحيح مسلم ، أليب العباس أمحد بـن عمـر     -٢٢٥
حميي الدين ديب مستو ومعه جـماعة مـن        : ، حتقيق   ) هـ  ٦٥٦ت  ( القرطيب  

 –دمـشق    بريوت ، ودار الكلم الطيـب ،         –احملققني ، دار ابن كثـري ، دمشق        
  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧بريوت ، الطبعة األوىل ، 

 امللل والنحل ، أليب الفتـح حممد عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد الشهرستاين -٢٢٧
  .، مكتبة الرياض احلديثة ، الرياض ) هـ ٥٤٨ت ( 

 منـاهج العقول شرح منهاج الوصول يف علم األصول ، حملمد بن احلسن             -٢٢٨
لإلسنوي ، دار الكتب    ) اية السول شرح منهاج الوصول      ( البدخشي ، ومعـه    

  . م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥العلميـة ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 
ت (  املنثور يف القواعد ، لبـدر الديـن حمـمد بن بـهادر الزركـشي             -٢٢٩
عبـد  / تيسري فائق أمحد حممود ، راجعه الدكتور        / ، حتقيق الدكتور    ) هـ  ٧٩٤

  .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢مصورة باُألفست عن الطبعة األوىل ، الستار أبو غدة ، 
 املنخول من تعليقات األصول ، حلجة اإلسالم أيب حامد حممد بن حممد بن              -٢٣٠

حممد حسن هيتو ، طبع جامعـة اإلمـام         : ، حتقيق   ) هـ  ٥٠٥ت  ( حممد الغزايل   
  .حممد بن سعود اإلسالمية 

ت (  اهللا بن عمـر البيـضاوي         منهاج األصول ، للقاضي ناصر الدين عبد       -٢٣١
لإلسنوي ، وحواشي الشرح املسماة     ) اية السول   ( ، ومعه شـرحه    ) هـ  ٦٨٥

  .حممد خبيت املطيعي ، عامل الكتب / للشيخ ) سلم الوصول ( 
، وهو  ) هـ  ٤٧٦ت  (  املهذب ، أليب إسحاق  إبراهيم بن علي الشريازي           -٢٣٤

، نووي ، وتكملته لتقي الدين السبكي       لل) اموع  ( مطبوع مع شرحه املسمى بـ      
  .حممد جنيب املطيعي ، مكتبة اإلرشاد ، جدة : حققه وأكمل شرحه 

عبـد الكـرمي    /  املهذب يف علم أصـول الفقه املقارن ، لألستاذ الدكتور           -٢٣٥



  . الفهارس العلمية 
  ٤٣٠  

  . م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠النملة ، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة األوىل ، 
شريعة ، أليب إسحاق إبراهيم بن موسـى اللخمـي           املوافقات يف أصول ال    -٢٣٦

أبو عبيدة مشـهور بن حسن آل سـلمان ،         : ، حتقيق   ) هـ  ٧٩٠ت  ( الشاطيب  
  .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧دار ابن عفان ، اخلرب ، الطبعة األوىل ، 

 – املوسوعة الفقهية الكويتية ، وزارة األوقـاف والـشئون اإلســالمية             -٢٣٧
 -هــ   ١٤٠٨ل ، الكويت ، الطبعة الثــانية ،         الكويت ، طباعة ذات السالس    

  .م ١٩٨٨
رفيق العجم ،   /  موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند املسلمني ، للدكتور          -٢٣٨

  .م ١٩٩٨مكتبة لبنان ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 
إسعاف ( ، وبذيله كتاب    ) هـ  ١٩٧ت  (  املوطأ ، لإلمام مالك بن أنس        -٢٣٩

للسيوطي ، دار الريان للتراث ، القاهرة ، الطبعـة األوىل ،            ) املُبطَّـأ برجال املوطأ    
  . م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨
 ميزان الوصول يف نتائج العقول ، لعالء الدين أيب بكر حممـد بـن أمحـد                 -٢٤٠

حممد زكي عبد الـرب ، إصـدار        / ، حتقيق الدكتور    ) هـ  ٥٣٩ت  ( السمرقندي  
 -هــ   ١٤١٨ الثانيـة ،      قطر ، الطبعة   -وزارة األوقـاف والشئون اإلسالمية     

  .م ١٩٩٧
  )حرف النون  ( 

حممد األمني بن حممـد املختـار       /  نثر الورود على مراقي السعود ، للشيخ         -٢٤١
حممد ولد سيدي   / ، حتقيق وإكمال تلميذه الدكتور      ) هـ  ١٣٩٣ت  ( الشنقيطي  

 -هــ   ١٤١٥ولد حبيب الشنقيطي ، دار املنـارة ، جـدة ، الطبعـة األوىل ،               
  .م ١٩٩٥
 النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ، ليـوسف األتابكي املعـروف -١٤٢



  . الفهارس العلمية 
  ٤٣١  

حممد حسني مشس : ، قدم له وعلق عليه ) هـ ٨٤٢ت ) ( ابن تغري بردي ( بـ 
  .هـ ١٤١٣الدين ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

عبد / يخ  نزهة اخلاطر العاطر شـرح روضة الناظر وجنة املناظر ، للش-٢٤٢
القادر بن أمحد بن مصطفى بن بدران الدمشقي ، وهو مطبوع مع روضة الناظر ، 

  .مكتبة املعارف 
 النهاية يف غريب احلديث واألثر ، د الدين أيب السعادات املبارك بن حممد              -٢٤٣

علي بن حسن   / ، أشرف عليه وقدم له الشيخ       ) هـ  ٦٠٦ت  ( اجلزري ابن األثري    
  .هـ ١٤٢١ن اجلوزي ، الدمام ، الطبعة األوىل ، احلليب ، دار اب

 اية السول يف شرح منهاج األصول ، جلمال الدين عبد الرحيم بن احلسن              -٢٤٤
للمطيعـي ،   ) سلم الوصول   ( ، ومعه حواشيه املسماة     ) هـ  ٧٧٢ت  ( اإلسنوي  

  .عامل الكتب 
لرحيم اهلندي   اية الوصول يف دراية األصول ، لصفي الدين حممد بن عبد ا            -٢٤٥

سعد الـسويح ،    / سليمان اليوسف والدكتور  / ، حتقيق الدكتور  ) هـ  ٧١٥ت  ( 
  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦املكتبة التجارية ، مكة ، الطبعة األوىل ، 

 نيل االبتهاج بتطريز الديباج ، ألمحد بن أمحد بن أمحد التنبكيت ، مطبـوع               -٢٤٦
  .هـ ١٣٩٠وت ، امش الديباج املذهب ، دار الكتب العلمية ، بري

 نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار ، حملمد بن علي              -٢٤٧
طه عبد الرءوف سعد ومصطفى     : ، حققه األستاذان    ) هـ  ١٢٥٠ت  ( الشوكاين  

  .مكتبة الكليات األزهرية ، القاهرة : حممد اهلواري ، نشر 
  )حرف اهلاء ( 

، مكتبة  ) هـ  ١٣٣٩ت  ( د أمني البغدادي     هدية العارفني ، إلمساعيل حمم     -٢٤٨
  .الـمثىن ، بغداد 



  . الفهارس العلمية 
  ٤٣٢  

  )حرف الواو ( 
عبد الكرمي النملـة ،     /  الواجب املوسع عند األصوليني ، لألستاذ الدكتور         -٢٤٩

  .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة األوىل ، 
ت ( نبلـي    الواضـح يف أصول الفقه ، أليب الوفـاء علي بن عقيـل احل           -٢٥٠
عبد اهللا بن عبد احملسن التركي ، مؤسسة الرسالة ،          / ، حتقيق الدكتور    ) هـ  ٥١٣

  . م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠بريوت ، الطبعة األوىل ، 
حممد صدقي بن أمحد /  الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ، للدكتور -٢٥٢

  .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥البورنو ، مكتبة التوبة ، الرياض ، الطبعة الثالثة ،
 الوصول إىل األصول ، لشرف الدين أيب الفتح أمحد بن علي بن برهان -٢٥٣

عبد احلـميد بن علي أبو / ، حتقيق األستاذ الدكتور) هـ ٥١٨ت ( البغدادي 
  . م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣زنيد ، مكتبة املعارف ، الرياض ، 

ت (  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، ألمحد بن حممـد بـن خلكـان                -٢٥٤
حممد حمي الدين عبد احلميد ، مطبعة الـسعادة ، مـصر ،             : ، حتقيق   ) هـ  ٦٨١

   .هـ ١٣٦٧الطبعة األوىل ، 
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  ٤٣٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس املوضوعات: ثامناً 
  

  رقم الصفحة                                                   املوضوع



  . الفهارس العلمية 
  ٤٣٤  

  ٤..................... ................................املقدمة 
  ٦.............................................. أمهية املوضوع 

  ٧.....................................  أسباب اختيار املوضوع 
  ٨ ............................  الدراسات السابقة حول املوضوع

  ١١........... ....................................خطة البحث 
  ٢٠............................................... منهج البحث 
  ٢٥................................. حقيقة التخيري : الباب األول 

  ٢٦........................ تعريف التخيري وأركانه : الفصل األول 
  ٢٧.......... .....................تعريف التخيري : املبحث األول 
  ٢٧............................ تعريف التخيري لغة : املطلب األول 
  ٣٠.......................تعريف التخيري اصطالحاً : املطلب الثاين 
  ٣٤................................ أركان التخيري : املبحث الثاين 
  ت اليتالفرق بني التخيري وبعض املصطلحا: الفصل الثاين 

  ٣٦........................................... هلا به نوع اتصال 
  ٣٧.................. الفرق بني التخيري واإلطالق : املبحث األول 
  الفرق بني التخيري عند األصوليني والتخيري: املبحث الثاين 
  ٣٩................................................ عند الفقهاء 

  ٤١.............................. شروط التخيري : الفصل الثالث 
  ٤٢........................ شروط التخيري املتفق عليها : املبحث األول 
  ٤٤....................... شروط التخيري املختلف فيها : املبحث الثاين 
  ٥٨......... .............................صيغ التخيري : الفصل الرابع 
  ٥٩............................. صيغ التخيري الصرحية : املبحث األول 



  . الفهارس العلمية 
  ٤٣٥  

  ٦٩.......................... صيغ التخيري غري الصرحية : املبحث الثاين 
  ٧٣................................... موانع التخيري : الفصل اخلامس 

  ٧٨.............................. أحكام التخيري وأنواعه : الباب الثاين 
  ٧٩.................................... أحكام التخيري : الفصل األول 
  ٨٠................. حكم فعل أحد األمور املخير بينها : املبحث األول 
  ٨٢................. حكم فعل مجيع األمور املخير بينها : املبحث الثاين 
  ٩٥..................................... أنواع التخيري  : الفصل الثاين

  ٩٦.................. التخيري يف املكلف به فعالً وتركاً : املبحث األول 
  ٩٧ ............................ التخيري بني الواجبات: املطلب األول 

  ٩٧........ ...............التمثيل هلذا النوع من التخيري : األمر األول 
  ٩٧........................ التخيري يف اجلربان يف الزكاة : املثال األول 
  ٩٩.............................. التخيري يف فدية األذى : املثال الثاين 
  ١٠٢........................ حكم هذا النوع من التخيري : األمر الثاين 

  ١٠٤...... ارد يف الواجبات املخري بينها متعلق اخلطاب الو: األمر الثالث 
  ١٢٧............................ التخيري بني املندوبات : املطلب الثاين 
  ١٢٧...................... التمثيل هلذا النوع من التخيري : األمر األول 
  ١٢٧....... التخيري يف دعاء االستفتاح بني األدعية املأثورة : املثال األول 
  ١٣٠..... التخيري يف التورك يف الصالة بني الصفات الواردة : املثال الثاين 
  ١٣٤......................... حكم هذا النوع من التخيري : األمر الثاين 

  ١٣٤....... متعلق اخلطاب الوارد يف املندوبات املخري بينها : األمر الثالث 
  ١٣٥ ........................... التخيري الواقع يف املباح: املطلب الثالث 

  ١٣٥....................... التمثيل هلذا النوع من التخيري : األمر األول 



  . الفهارس العلمية 
  ٤٣٦  

  ١٣٥........... ختيري الزوج بني اجلماع وتركه ليلة الصيام : املثال األول 
  التخيري بني االنتشار يف األرض واالبتغاء من : املثال الثاين 

  ١٤٠.......................... بعد صالة اجلمعة فضل اهللا أو ترك ذلك
  ١٤١........................ حكم هذا النوع من التخيري : األمر الثاين 

  ١٤٣............................... التخيري يف التحرمي : املطلب الرابع 
  ١٤٣......................  التمثيل هلذا النوع من التخيري : األمر األول 
  ١٤٣... ختيري من أسلم وحتته أكثر من أربع نسوة أو أختان : املثال األول 
  ١٤٧.......... ختيري من ملك أختني يف وطء واحدة منهما : املثال الثاين 
  ١٤٩........................ حكم هذا النوع من التخيري : األمر الثاين 

  ١٥٠................... ....جواز هذا النوع من التخيري : األمر الثالث 
  ١٦٠............................ التخيري يف الكراهة : املطلب اخلامس 

  ١٦٠...................... التمثيل هلذا النوع من التخيري : األمر األول 
  ختيري اجلالس بني الظل والشمس إذا كان جالساً : املثال األول 

  ١٦٠............................. ..........................بينهما 
  ١٦٣..............  ختيري اآلكل بني مترتني إذا قرن بينهما : املثال الثاين 
  ١٦٥....................... حكم هذا النوع من التخيري : األمر الثاين 

  ١٦٥...................... جواز هذا النوع من التخري : األمر الثالث 
  ١٦٦................. التخيري يف زمن الفعل املأمور به  : املبحث الثاين

  ١٦٧......................... يف تقسيم املأمور به باعتبار الزمن : متهيد 
  ١٧١........ التخيري يف إيقاع الواجب بني أزمنة متعددة : املطلب األول 

  ١٧١........ ..............التمثيل هلذا النوع من التخيري : األمر األول 
  ختيري املكلف يف أداء صالة الفريضة بني األوقات : املثال األول 



  . الفهارس العلمية 
  ٤٣٧  

  ١٧١............................. الواقعة بني دخول الوقت وخروجه 
   يف – إذا عدم اهلدي –ختيري املتمتع يف احلج : املثال الثاين 

  وآخر صيام الثالثة أيام بني األيام الواقعة بني اإلحرام بالعمرة 
  ١٧٣................................................. أيام التشريق 
  ثبوت هذا النوع من التخيري واملسائل املتفرعة : األمر الثاين 

  ١٧٥............................................. عن القول بثبوته 
  ١٧٥... .................ثبوت هذا النوع من التخيري : الفرع األول 
  املسائل املتفرعة عن القول بثبوت هذا النوع : الفرع الثاين 
  ١٨٩................................................. من التخيري 

  ١٨٩.................. وقت استقرار وجوب الفعل : املسألة األوىل 
  اشتراط العزم على الفعل فيما لو أخره عن : املسألة الثانية 

  ١٩٤.................................................. وقته أول 
  حالتا تأخري فعل الواجب املخير يف أجزاء : املسألة الثالثة 

  ٢٠٢...................................................... وقته 
  حكم فعل املكلف إذا أخره إىل الوقت الذي : املسألة الرابعة 
  ٢٠٦.......................................  إليه ظن أنه ال يعيش
  تقسيم الواجب املخير يف إيقاعه بني أزمنة : املسألة اخلامسة 

  ٢١١.................................. متعددة باعتبار حتديد وقته 
  ٢١٥........ التخيري يف إيقاع املندوب بني أزمنة متعددة : املطلب الثاين 

  ٢١٥..................... التمثيل هلذا النوع من التخيري : ول األمر األ
  التخيري يف صالة السنة القبلية بني أجزاء : املثال األول 

  الوقت الواقع بني دخول وقت الفريضة وفعلها ، والبعدية 



  . الفهارس العلمية 
  ٤٣٨  

  ٢١٥......... بني أجزاء الوقت الواقع بني فعل الفريضة وخروج وقتها 
  ري يف صيام ست من شوال بني أيام شهر التخي: املثال الثاين 

  ٢١٦....................................................... شوال 
  ٢١٧...................... ثبوت هذا النوع من التخيري : األمر الثاين 

  التخيري بني املكلفني فيمن يقوم بامتثال : املبحث الثالث 
  ٢١٩............................... ....................املأمور به 

  ٢٢٠................... يف تقسيم املأمور به باعتبار املكلفني : متهيد 
  ٢٢٦................. التمثيل هلذا النوع من التخيري : املطلب األول 

  ٢٢٦.... التخيري بني املكلفني فيمن يقوم بتجهيز امليت : املثال األول 
  ٢٢٧.......... التخيري بني املكلفني فيمن يبدأ بالسالم : املثال الثاين 

  ٢٢٩............. املخاطب ذا النوع من التخيري : املطلب الثاين 
  ٢٣٤............... تعين إمتامه على من شرع فيه : املطلب الثالث 
  ختري اتهد بني الدليلني املتعارضني يف : املبحث الرابع 

  ٢٣٨........................................ ...العمل بأحدمها 
  ٢٥٢.................. ختري املقلد بني اتهدين : املبحث اخلامس 

  ٢٥٣..... ختري املقلد بني جمتهدي بلده يف االستفتاء : املطلب األول 
  ٢٦٣... ختيري املقلد بني فتويني خمتلفتني من جمتهدين : املطلب الثاين 



  . الفهارس العلمية 
  ٤٣٩  

  تطبيقات على القواعد األصولية والفقهية : ث الباب الثال
  ٢٧٧............................................. املتعلقة بالتخيري 

  ٢٧٨.. يف تعريف القواعد األصولية والفقهية والضوابط الفقهية : متهيد 
  ٢٧٨............................... تعريف القواعد األصولية : أوالً 
  ٢٨٦................................. ريف القواعد الفقهية تع: ثانياً 
  ٢٨٨................................ تعريف الضوابط الفقهية : ثالثاً 

  ٢٩٠............ القواعد األصولية اليت وقع فيها ختيري : الفصل األول 
  ٢٩٠.............................................. القاعدة األوىل 
  ٢٩٥............................................... القاعدة الثانية 
  ٣٠١............................................... القاعدة الثالثة 
  ٣٠٥.............................................. القاعدة الرابعة 

  ٣٠٧........... .................................القاعدة اخلامسة 
  ٣١١........................................... القاعدة السادسة 
  ٣١٤............................................ القاعدة السابعة 
  ٣١٧............................................. القاعدة الثامنة 

  ٣١٧............... .............................القاعدة التاسعة 
  ٣٢١........................................... القاعدة العاشرة 

  ٣٢٥............ القواعد الفقهية اليت وقع فيها ختيري : الفصل الثاين 
 ٣٢٥ ............................................  األوىلالقاعدة
  ٣٢٨....................  ........................ الثانيةالقاعدة
  ٣٣٠ ............................................  الثالثةالقاعدة
  ٣٣٢ ...........................................  الرابعةالقاعدة



  . الفهارس العلمية 
  ٤٤٠  

  ٣٣٣ .........................................  اخلامسةالقاعدة
  ٣٣٧................  ........................ السادسةالقاعدة
  ٣٤٠ .........................................  السابعةالقاعدة
  ٣٤٢ ..........................................  الثامنةالقاعدة
  ٣٤٥ .........................................  التاسعةالقاعدة
  ٣٤٨........  ................................ العاشرةالقاعدة

  ٣٤٨................................... القاعدة احلادية عشرة 
  ٣٥٢.................................... القاعدة الثانية عشرة 
  ٣٥٢.................................... القاعدة الثالثة عشرة 
  ٣٥٧................................... القاعدة الرابعة عشرة 

  ٣٦٠................................................ اخلامتة 
  ٣٦٦....................................... الفهارس العلمية 

  ٣٦٧........................... فهرس اآليات القرآنية : أوالً 
  ٣٧٢......................... فهرس األحاديث النبوية : ثانياً 
  ٣٧٧................................... هرس اآلثار ف: ثالثاً 
  ٣٨٠................................ املسائل الفقهية : رابعاً 

  ٣٨٦............................... فهرس األعالم : خامساً 
  ٣٩٥....................... فهرس الفرق واملذاهب : سادساً 
  ٣٩٧........................ جع فهرس املصادر واملرا: سابعاً 
  ٤٣١............................. فهرس املوضوعات : ثامناً 


